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Ata da 20ª 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 30 de 

março de 2021. 

 

Aos trinta dias do mês de março 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 vigésima 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 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 por unanimidade dos vereadores presentes. Em seguida, solicitou da 

Primeira Secretária, vereadora Luciane Aparecida Silva Brito Vieira, a leitura das matérias 

previamente constantes para o Expediente do dia, que vão a seguir: <Projetos de Lei n/nºs 

047 e 051/2021, ambos de autoria do edil Edvaldo Lima dos Santos, que, respectivamente, 

“Institui serviço de declaração de óbito, e dá outras providências” e “Restringe a retirada ou 

troca do hidrômetro residencial ou comercial da Embasa; somente com consentimento do 

cliente”. Requerimentos nºs 061 e 062/2021, de iniciativa dos vereadores Pedro Cícero 

Marcenio Silva e Petrônio Oliveira Lima. Indicações nºs 748 a 757/2021, de autoria dos 

parlamentares Ronaldo Almeida Caribé, Pedro Cícero Marcenio Silva, Valdemir da Silva 

Santos e Flávio Arruda Morais. Correspondência: OFÍCIO FHFS nº 102/2021, datado de 

26 de março do ano em curso e assinado pela Senhora Gilberte Lucas, Diretora-Presidente 

da Fundação Hospitalar de Feira de Santana, encaminhando para apreciação desta Egrégia 

Casa da Cidadania, o Balancete Mensal e Relatórios referentes ao mês de fevereiro de 

2021>. Em Pela Ordem, o edil Josse Paulo Pereira Barbosa (PSC) solicitou que seus pares 
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transferissem o tempo de discurso ao edil Fernando Dantas Torres (PSD). Neste momento, 

o primeiro Vice-Presidente deste Legislativo, edil Silvio de Oliveira Dias, assumiu o 

comando da Mesa Diretiva. Em Pela Ordem, o parlamentar Fernando Dantas Torres 

(PSD) registrou que possuía cerca de dez minutos para discursar à tribuna. No Horário 

destinado às Lideranças Partidárias, o vereador Fernando Dantas Torres (PSD), em 

tempo cedido pelos parlamentares Eremita Mota de Araújo (PSDB), Josse Paulo Pereira 

Barbosa (PSC), Edvaldo Lima dos Santos (MDB), José Marques de Messias (DEM) e 

Emerson Costa dos Santos (DC), discorreu que a imprensa de Feira de Santana e alguns 

membros da Prefeitura Municipal se encontravam em parceria. Destacou que a instauração 

de uma comissão parlamentar de inquérito (CPI) era cabível na Secretaria Municipal de 

Comunicação e salientou não acreditar que a imprensa feirense pudesse tecer comentários 

negativos sobre os parlamentares desta Casa sem se atentar a fatos concretos. Expôs que a 

Prefeitura Municipal encaminhara a esta Casa um Projeto de Lei relativo à isenção do 

Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e este se encontrava repleto de equívocos. 

Enunciou que esta Casa não aprovaria um Projeto com erros na redação e exprimiu que 

alguns representantes da imprensa feirense criticavam este Legislativo e os parlamentares. 

Disse que o referido Projeto chegara a este Legislativo no último dia vinte e três e, mesmo 

tendo se passado apenas uma semana, membros da imprensa feirense divulgaram que os 

vereadores não trabalhavam. Indagou o que estava ocorrendo com a imprensa de Feira de 

Santana e se esta era comandada pela Prefeitura Municipal. Relatou que poderiam falar o 

que quisessem sobre si e discorreu sobre sua trajetória política ao dizer que permaneceria 

defendendo a população. Referiu-se ao Prefeito Colbert Martins da Silva Filho e destacou 

que não possuía medo deste, nem do ex-prefeito José Ronaldo de Carvalho. Enunciou que 

um secretário entrou em contato consigo para dizer que os vereadores não estavam 

aprovando os Projetos encaminhados pela Prefeitura Municipal. Exprimiu que, quando um 

Projeto chegava a esta Casa, a documentação era encaminhada às Comissões Permanentes 

competentes. Declarou que não se referia a alguém, especificamente, mas destacou que não 

era submisso e que a Prefeitura Municipal deveria contar com profissionais competentes. 

Mencionou que, se o referido Projeto fosse aprovado constando erros de ortografia, a 

imprensa teceria críticas aos parlamentares. Destacou que não possuía nada contra o site “O 

Protagonista”, mas expôs que desejava ser respeitado e que, ao divulgar uma notícia, a 

imprensa deveria consultar todas as partes envolvidas. Indagou se era um crime um 

parlamentar possuir um membro da família trabalhando na administração pública 

municipal. Relatou que solicitou um diálogo com representantes do Ministério Público para 

saber se havia algum problema envolvendo os edis desta Casa e o fato de seus familiares 
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trabalharem na Prefeitura. Discorreu que, muitas vezes, a imprensa era imparcial. Destacou, 

ainda, que a Prefeitura Municipal deveria rever a atual equipe, além de parar de criar 

intrigas com os parlamentares desta Casa. Salientou, ainda, que sempre dialogava de 

maneira democrática e ressaltou que desejava respeito por parte da gestão municipal. Em 

Pela Ordem¸ o edil Edvaldo Lima dos Santos (MDB) transferiu seu tempo de 

pronunciamento ao orador à tribuna. Em seguida, o vereador Luiz Ferreira Dias (PROS) 

cedeu seu tempo de pronunciamento ao vereador Fernando Dantas Torres (PSD). Dando 

continuidade, o orador à tribuna destacou esperar que a imprensa, após seu 

pronunciamento, divulgue a verdade. Declarou que não seria subalterno ao Prefeito, muito 

menos dependeria dele. Salientou que se encontrava nesta Casa para trabalhar, apoiar a 

população e fiscalizar a gestão municipal. Salientou que o Projeto relativo à isenção do 

IPTU fora uma ideia sua e do Vice-Prefeito Fernando de Fabinho. Em aparte, o edil Josse 

Paulo Pereira Barbosa (PSC). Prosseguindo, o orador à tribuna agradeceu aos 

parlamentares que lhe cederam tempo de discurso. Em Pela Ordem, o edil José Marques 

de Messias (DEM) cedeu seu tempo de pronunciamento ao orador à tribuna. Sendo assim, o 

vereador Fernando Dantas Torres (PSD) destacou que haverá momentos em que ocorrerá 

atrasos nas aprovações dos Projetos visto que se faz necessário analisar as proposições 

antes de estas serem colocadas em pauta. Disse que, se a Prefeitura Municipal quisesse, de 

fato, a aprovação do Projeto relativo à isenção do IPTU, este teria sido encaminhado a esta 

Câmara Municipal no mês de fevereiro. Ao concluir seu pronunciamento, salientou que o 

referido Projeto seguiria para as Comissões, de modo que estas possam analisá-lo. Neste 

momento, o Presidente desta Casa, edil Fernando Dantas Torres, assumiu o comando 

da Mesa Diretiva. Em seguida, o edil Valdemir da Silva Santos (PV), em tempo cedido 

pelo vereador Jurandy da Cruz Carvalho (PL), discorreu sobre o pronunciamento que 

fizera na Sessão da última quarta-feira. Logo após, mencionou o fato ocorrido em Salvador, 

no domingo passado, no qual o policial militar Weslei Soares efetuou disparos para cima 

em frente ao Farol da Barra. Destacou que, em outra oportunidade, discorrera sobre o que 

ocorria com aqueles que garantiam o ordenamento da polícia militar. Enunciou que não 

comentara sobre a situação na Sessão anterior porque preferiu analisar antes de tecer 

comentários. Exprimiu que os policiais militares se encontravam insatisfeitos com algumas 

ordens que recebiam dos superiores. Ressaltou, ainda, que a categoria estava sofrendo com 

o caos gerado pela pandemia. Citou as blitzen que ocorrem neste município, destacando que 

estas não tinham por objetivo garantir a apreensão de drogas ou armas, mas a apreensão de 

veículos. Destacou que o índice de criminalidade permanecia avançando em Feira de 

Santana e, com isso, a população seguia sofrendo. Salientou que algumas famílias lhe 
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procuraram para solicitar cestas básicas e exprimiu que havia uma crise assolando o mundo. 

Relatou que o Governador Rui Costa autorizava a realização das blitzen para fazer a 

apreensão de veículos cuja documentação se encontrava atrasada. Ao concluir seu 

pronunciamento, destacou que a situação que ocorrera com o policial Weslei Soares fora 

um infortúnio. Na sequência, o parlamentar Ivamberg dos Santos Lima (PT) mencionou 

que era necessário seguir o fluxo dos processos e, logo após, expôs que, na Sessão do dia 

anterior, comentara sobre uma irregularidade da Prefeitura Municipal quanto à contratação 

de uma empresa sem que houvesse a realização de licitação. Discorreu que percebera que o 

assunto não teve o devido destaque entre os pronunciamentos dos demais parlamentares. 

Disse que, enquanto legisladores, os edis desta Casa deveriam observar as contas da 

Prefeitura Municipal e enunciou que era necessário conhecer o orçamento relativo à 

administração pública. Salientou, ainda, que o Prefeito Municipal deveria ser imparcial. Ao 

tecer suas considerações finais, destacou que a imparcialidade era um dos princípios da 

administração pública, de modo que os parlamentares deveriam se atentar às publicações 

feitas no Diário Oficial Eletrônico e ao que ocorria na Prefeitura Municipal para não serem 

responsabilizados por algo. Logo após, o vereador Pedro Cícero Marcenio Silva (CDN) 

discorreu que ficara indignado porque, no dia anterior, no fim da tarde, um cidadão estava 

trabalhando para suprir suas necessidades familiares e um preposto do “rapa” apreendeu 

suas mercadorias. Exprimiu que, diante da pandemia, muitos trabalhadores informais 

enfrentavam dificuldades e destacou que os prepostos do “rapa” eram despreparados e não 

dialogavam com os cidadãos. Expôs que o Prefeito Colbert Martins da Silva Filho deveria 

refletir e impedir a atuação do “rapa”. Destacou que o referido cidadão fora “encurralado” e 

obrigado a deixar as mercadorias no chão. Disse que não concordava com o “rapa”, cuja 

atuação ocorria neste município há oito anos, desgastando a imagem do Prefeito Municipal. 

Relatou que, se fosse colocado em pauta um Projeto referente à atuação do “rapa” em Feira 

de Santana, a maioria dos parlamentares deste Legislativo concordaria com a sua extinção. 

Em aparte, o parlamentar Luiz Ferreira Dias (PROS). Ao concluir seu discurso, o orador à 

tribuna conclamou o Prefeito Municipal e o secretário competente para analisarem a 

situação. Em Pela Ordem, o vereador Pedro Cícero Marcenio Silva (CDN) retificou que o 

secretário a quem mencionara era o senhor Joedilson Machado de Freitas, Secretário 

Municipal de Trabalho, Turismo e Desenvolvimento Econômico. Posteriormente, o edil 

Jhonatas Lima Monteiro (PSOL) mencionou o pronunciamento dos edis Pedro Cícero 

Marcenio Silva (CDN) e Luiz Ferreira Dias (PROS) e, logo após, declarou que o que 

ocorria nas ruas centrais de Feira de Santana, sobretudo em um contexto no qual as pessoas 

enfrentavam dificuldades para encontrar emprego, era muito grave. Disse, ainda, que a 
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ideia de organizar o centro de Feira de Santana, a qual ninguém era contrário, não poderia 

ser confundida com a expulsão dos trabalhadores. Declarou que outros modelos eram 

viáveis e registrou que apresentara uma proposta, em forma de Indicação, referente a uma 

padronização divergente e outra forma de organização, as quais poderiam garantir a 

permanência da feira na Rua Marechal Deodoro. Declarou que alguns trabalhadores 

estiveram nesta Casa para relatar as ações violentas e inescrupulosas dos prepostos do 

„rapa”. Relatou que o “rapa” deveria ser abolido porque fazia um processo de 

criminalização do trabalho. Enunciou, ainda, que ocorria o pagamento de propina aos 

prepostos do “rapa” e exprimiu que muitos trabalhadores informais eram vítimas de 

diversos tipos de violência. Salientou que dialogara com o Secretário Municipal de 

Desenvolvimento Econômico e o Secretário Municipal de Agricultura e estes não se 

responsabilizaram pelas ações do “rapa”. Indagou a quem os prepostos do “rapa” 

respondiam e declarou que, se a situação continuar ocorrendo, passará a responsabilizar, 

legal e individualmente, as pessoas. Em aparte, o edil Silvio de Oliveira Dias (PT). Dando 

continuidade, o orador à tribuna destacou que os trabalhadores da Praça Bernardino Bahia 

denunciaram que, ao contrário do que fora acordado, estavam sendo expulsos da região 

mencionada. Salientou que não se podia achar que era razoável que os trabalhadores do 

comércio popular de Feira de Santana fossem desrespeitados em nome de um projeto que 

não visava a organização do centro da cidade, mas sim a elitização deste. Por fim, registrou 

esperar que o governo municipal explique o uso abusivo da força e o pagamento de 

propinas aos prepostos do “rapa” até o dia seguinte. Em seguida, o parlamentar Petrônio 

Oliveira Lima (REP) relatou que, no dia anterior, na Caixa Econômica Federal (CEF), 

presenciou uma pessoa passando mal na fila e registrou que esta desmaiou no local. 

Declarou que, na oportunidade, gravara um vídeo, mas os seguranças da CEF solicitaram 

que o orador saísse da agência. Disse que conseguiu concluir a gravação mesmo fora da 

agência e mencionou o senhor Carlos Henrique, funcionário da CEF, ao indagar se esta 

reclamação era cabível a ele. Destacou que, através da Comissão de Reparação, Direitos 

Humanos, Defesa do Consumidor e Proteção à Mulher, se reunira o com o referido senhor 

para reclamar sobre as filas na CEF e o tratamento desumano destinado à população. 

Ressaltou, ainda, que tal situação ocorria em todo o Brasil. Declarou que, como membro da 

comissão supracitada, não poderia ser omisso à situação. Salientou que, ao solicitarem a sua 

saída da agência, mencionou que era vereador e membro da Comissão de Reparação, 

Direitos Humanos, Defesa do Consumidor e Proteção à Mulher. Destacou que exercera seu 

papel e que, na oportunidade, disseram que lhe processariam, mas destacou que não tinha 

medo e que não poderia permitir que a população fosse tratada com descaso. Ao concluir 
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seu pronunciamento, destacou que era necessário cobrar por um melhor atendimento da 

Caixa Econômica Federal à população. Em Pela Ordem, o edil Josse Paulo Pereira 

Barbosa (PSC) disse que precisaria se ausentar da presente Sessão para fazer exames e 

permutou seu tempo de discurso com o edil Edvaldo Lima dos Santos (MDB) no Grande 

Expediente. Na sequência, o Presidente informou que recebeu uma notificação do 

Ministério Público solicitando que esta Casa se pronunciasse em relação à denúncia de 

corrupção feita pelo senhor Carlos Silva sobre o ex-Presidente deste Legislativo, vereador 

licenciado José Carneiro Rocha, e o ex-Ouvidor Humberto Cedraz. Destacou que acatava a 

solicitação do Ministério Público e registrou que uma Comissão seria criada para apurar os 

fatos expostos na referida denúncia. Em Pela Ordem, o edil José da Costa Correia Filho 

(PATRI) solicitou uma cópia do documento encaminhado pelo Ministério Público e 

registrou que os procuradores desta Casa deveriam encontrar os fundamentos legais para 

apurar a referida denúncia. Por fim, voluntariou-se para participar da comissão supracitada. 

Em Pela Ordem, o edil Pedro Américo de Santana Silva Lopes (DEM) declarou que, na 

denúncia, não havia clareza quanto ao fato denunciado e, sendo assim, a procuradoria desta 

Casa deveria avaliar a situação para, a partir disto, os parlamentares se posicionarem. Em 

Pela Ordem, o edil Silvio de Oliveira Dias (PT) sugeriu que uma sindicância fosse 

instaurada para apurar os fatos. Em seguida, o Presidente informou que seria mais prudente 

nomear uma comissão composta pelos parlamentares. Em Pela Ordem, o parlamentar 

Fabiano Nascimento de Souza (MDB) solicitou participar da referida comissão visto que se 

encontrava nesta Casa como suplente do vereador licenciado José Carneiro Rocha. Na 

sequência, o Presidente destacou que nomearia a comissão composta pelos parlamentares 

Flávio Arruda Morais (PSB), Josse Paulo Pereira Barbosa (PSC), Silvio de Oliveira Dias 

(PT), Jhonatas Lima Monteiro (PSOL) e Ivamberg dos Santos Lima (PT). Em Pela 

Ordem¸ o edil Flávio Arruda Morais (PSB) destacou que era necessário apurar os fatos 

para que ninguém fosse prejudicado. Em Pela Ordem, o parlamentar Josse Paulo Pereira 

Barbosa (PSC) salientou que a obrigação do Presidente deste Legislativo era cumprir a 

determinação do Ministério Público e registrou que a comissão poderia solicitar auxílio à 

procuradoria. Em Pela Ordem, o vereador Jurandy da Cruz Carvalho (PL) salientou que 

não se encontrava nesta Casa na legislatura anterior, mas destacou que tudo deveria ser 

feito com cautela. Solicitou, ainda, uma cópia do documento encaminhado pelo Ministério 

Público. Em Pela Ordem, o edil Jhonatas Lima Monteiro (PSOL) sugeriu que a referida 

comissão contasse apenas com três parlamentares e tivesse um prazo para apresentar um 

Parecer, com as informações cabíveis, aos demais parlamentares. Em Pela Ordem, o edil 

Fabiano Nascimento de Souza (MDB) solicitou que fosse entregue uma cópia da 
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notificação encaminhada pelo Ministério Público aos parlamentares desta Casa. Em Pela 

Ordem, o edil Josse Paulo Pereira Barbosa (PSC) reiterou a proposta do Presidente deste 

Legislativo ao sugerir que cinco vereadores fossem nomeados para compor a referida 

comissão. Em Pela Ordem, o edil Flávio Arruda Morais (PSB) destacou que era amigo de 

todos e reiterou que era necessário haver cautela. Neste momento, o Presidente deste 

Legislativo, edil Fernando Dantas Torres, consultou o plenário quando à quantidade de 

parlamentares que deveriam compor a comissão que averiguaria a denúncia encaminhada 

pelo Ministério Público. Em Pela Ordem, o parlamentar Jhonatas Lima Monteiro (PSOL) 

registrou que declinava da sua participação na comissão supracitada visto que era 

necessário haver equilíbrio nesta ao possibilitar a inclusão de mais um edil da base 

governista. Em Pela Ordem, o vereador Ivamberg dos Santos Lima (PT) destacou que 

estava à disposição para participar da comissão mencionada, mas ressaltou que era 

necessário haver equidade entre os representantes dos partidos. Desse modo, o Presidente 

designou os seguintes parlamentares para compor a comissão mencionada: Sílvio de 

Oliveira Dias (PT), Edvaldo Lima dos Santos (MDB), Josse Paulo Pereira Barbosa (PSC), 

Pedro Cícero Marcenio Silva (CDN) e Flávio Arruda Morais (PSB).  Em Pela Ordem, o 

edil Josse Paulo Pereira Barbosa (PSC) solicitou que o parlamentar Sílvio de Oliveira Dias 

(PT) fosse nomeado como Presidente da comissão instalada. Na sequência, o Presidente 

Fernando Dantas Torres informou que isto deveria ser estabelecido em reunião entre os 

membros da comissão supracitada. Logo após, o edil José da Costa Correia Filho 

(PATRI) discorreu sobre a notificação que recebera do Ministério Público, a qual indagava 

quantos dos seus familiares possuíam cargos na administração pública municipal. Declarou 

que encaminhará um ofício à promotoria para evidenciar detalhes, mas registrou que sua 

esposa, seus dois filhos, duas irmãs e uma sobrinha ocupavam cargos públicos e enunciou 

que não devia nada a ninguém. Neste momento, o Presidente desta Casa, edil Fernando 

Dantas Torres, informou que agendaria uma audiência com os parlamentares que foram 

citados na notificação do Ministério Público. Dando continuidade, o orador à tribuna 

declarou que responderia às indagações e que alguns dos seus familiares ocupavam os 

cargos desde o ano de dois mil e doze. Enunciou, por fim, que apenas desejava que seus 

direitos fossem assegurados. Na sequência, o vereador Luiz Augusto de Jesus (DEM) 

referiu-se ao pronunciamento do edil Ivamberg dos Santos Lima (PT) na Sessão anterior e 

enunciou que este o classificou como desinformado em relação à quantidade de escolas 

existentes em Feira de Santana. Exprimiu que havia duzentas e seis escolas ativas neste 

município e declarou que algumas foram desativadas. Exteriorizou que a Secretaria 

Municipal de Educação informara que a prestação de serviços da empresa JG Contabilidade 
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visava atender duzentas e seis escolas da rede municipal. Registrou que algumas escolas 

deste município não se encontravam em funcionamento, mas permaneciam com o CNPJ 

ativo, de modo que se fazia necessário propiciar o acompanhamento contábil. Relatou que o 

governo do estado fechou várias escolas em Feira de Santana e mencionou que algumas 

destas unidades de ensino passaram a ser geridas pelo poder público municipal. Em aparte, 

o parlamentar Ivamberg dos Santos Lima (PT). Dando continuidade, o orador à tribuna 

expôs que o governo do estado, durante o mandato do Governador Rui Costa, construiu 

apenas uma escola em Feira de Santana, a qual se encontrava localizada no bairro Viveiros. 

Ao concluir seu pronunciamento, disse que as escolas estaduais necessitavam de reformas. 

Neste momento, o Presidente desta Câmara, edil Fernando Dantas Torres, convidou a 

senhora Maria Aparecida Vieira de Brito, representante da Igreja Batista Missionária 

Internacional, para fazer uso da palavra em Tribuna Livre, a qual discorreu sobre o 

coronavírus segundo as profecias bíblicas. Afirmou que um grupo de cientistas publicou 

uma carta aberta solicitando à Organização Mundial da Saúde (OMS) a divulgação de 

informações sobre a transmissão do Covid-19 pelo ar, principalmente em lugares fechados, 

e a atualização de medidas preventivas ao vírus supracitado. Chamou a atenção de todos 

quanto ao cumprimento das profecias e leu um trecho bíblico, o qual contemplava seu 

discurso. Afirmou que não adiantava usar máscaras, nem fazer lockdown. Comentou que 

havia uma promessa sobre a volta de Jesus Cristo e ressaltou que todos deveriam refletir 

sobre isso. Por fim, agradeceu ao Presidente deste Legislativo, parlamentar Fernando 

Dantas Torres, e aos demais vereadores pela atenção. Na sequência, o Presidente solicitou 

que o edil Valdemir da Silva Santos (PV) fizesse oração em prol de Feira de Santana, da 

Bahia e do Brasil. Em seguida, o Presidente suspendeu a presente Sessão por dez minutos 

para franquear a palavra, em Tribuna Livre, ao senhor José Rogério da Silva, 

representante da Comunidade Sítio do Meio-Malhador, localizada no distrito de Jaguara, o 

qual discorreu sobre o abastecimento de água na referida comunidade. No momento 

destinado ao Grande Expediente, o parlamentar Jurandy da Cruz Carvalho (PL) 

discorreu que os habitantes da zona rural enfrentavam muitas dificuldades, sobretudo no 

que concerne ao abastecimento de água. Salientou que a Embasa não cumpria com o seu 

papel de levar água aos moradores da zona rural. Em aparte, o vereador Luiz Augusto de 

Jesus (DEM). Dando continuidade, o orador à tribuna registrou que a falta de água era algo 

habitual para os habitantes da zona rural e citou como exemplo os distritos de Maria 

Quitéria, Matinha e Tiquaruçu. Discorreu sobre o aproveitamento do lago da Pedra do 

Cavalo para o turismo e a agricultura. Mencionou os Rios Jacuípe, Cavaco e Guiada, os 

quais poderiam ser utilizados para o turismo rural. Declarou que era necessário propiciar 
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uma melhor infraestrutura na ponte do Rio Jacuípe ao destacar que, na região, ocorria o 

encontro deste com o Rio Cavaco. Conclamou o Prefeito Municipal, a Secretaria Municipal 

de Trabalho, Turismo e Desenvolvimento Econômico e a Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente para utilizarem o manancial da Pedra do Cavalo para o turismo. Em aparte, os 

vereadores Flávio Arruda Morais (PSD) e Pedro Américo de Santana Silva Lopes (DEM). 

Prosseguindo, o orador à tribuna enunciou que poderia ser criado um veleiro ou um barco 

turístico para fazer um roteiro na região. Destacou, ainda, que a população poderia ser 

beneficiada através de uma melhor infraestrutura no local, bem como com a criação de um 

núcleo composto por pescadores e demais trabalhadores da região. Salientou que Feira de 

Santana possuía o quinto manancial mais profundo do Brasil, o qual abastecia sete milhões 

de cidadãos. Declarou que, contudo, muitas pessoas ainda sofriam com a sede. Ao tecer 

suas considerações finais, enunciou que o governo do estado e o governo municipal 

deveriam propiciar benfeitorias à população no que concerne ao abastecimento de água, à 

agricultura e à pesca. Em Pela Ordem, o edil Luiz Augusto de Jesus (DEM) solicitou 

inscrição no momento destinado às Explicações Pessoais. Na Ordem do Dia, foram 

apreciadas as seguintes proposições: <Em primeira discussão, o Projeto de Lei 

Complementar nº 002/2021, de autoria do parlamentar Pedro Américo de Santana Silva 

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

Redação (CCJR). Em discussão a este, franqueou-se a palavra ao autor da proposição. Logo 

após, em votação ao Parecer, concedeu-se oportunidade de discurso aos edis Luiz Augusto 

de Jesus e Jhonatas Lima Monteiro. Em seguida, ainda em votação ao Parecer, este foi 

aprovado por maioria com dezessete votos favoráveis, voto contrário do parlamentar Pedro 

Américo de Santana Silva Lopes e abstenção do edil Ronaldo Almeida Caribé. Sendo 

assim, a referida matéria foi rejeitada. Em primeira discussão, o Projeto de Lei nº 

013/2021, de autoria do edil Pedro Américo de Santana Silva Lopes, o qual teve Parecer 

exarado pela CCJR, em votação, aprovado por unanimidade dos parlamentares presentes. 

Em seguida, em votação à matéria supracitada, franqueou-se a palavra ao autor desta. Neste 

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

o comando da Mesa Diretiva. Na sequência, a proposição supracitada foi aprovada por 

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

Projeto de Lei nº 014/2021, de autoria do parlamentar Ivamberg dos Santos Lima, o qual 

teve Parecer contrário exarado pela CCJR. Em Pela Ordem¸ o autor da matéria solicitou a 

retirada de pauta desta. Em primeira discussão, o Projeto de Lei nº 021/2021, de 

iniciativa do vereador Pedro Américo de Santana Silva Lopes, o qual teve Parecer exarado 

pela CCJR opinando pela devolução ao autor. Em Pela Ordem, o vereador Pedro Américo 
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de Santana Silva Lopes solicitou a retirada de pauta da proposição ao destacar que a 

proposta que constava no Projeto de Lei poderia ser apresentada pela Mesa Diretiva. Em 

primeira discussão, o Projeto de Lei nº 022/2021, de autoria do edil Pedro Américo de 

Santana Silva Lopes, o qual teve Parecer contrário exarado pela CCJR. Em discussão ao 

Parecer, franqueou-se a palavra aos parlamentares Jhonatas Lima Monteiro, Pedro Américo 

de Santana Silva Lopes e Eremita Mota de Araújo. Em seguida, o autor da proposição 

solicitou a retirada de pauta desta>. Em Pela Ordem¸ o edil Fabiano Nascimento de Souza 

informou que solicitara ao Presidente desta Casa, vereador Fernando Dantas Torres, a cópia 

da notificação encaminhada pelo Ministério Público. Durante as Explicações Pessoais, 

fizeram uso da palavra os parlamentares Luiz Augusto de Jesus, Pedro Américo de Santana 

Silva Lopes e Edvaldo Lima dos Santos. Em Pela Ordem  ̧ o edil Luiz Augusto de Jesus 

solicitou que constasse em Ata que Feira de Santana era a sexta cidade com menor índice 

de mortalidade por Covid-19 entre os municípios com mais de cem mil habitantes. Neste 

momento, o primeiro Vice-Presidente desta Casa, edil Silvio de Oliveira Dias, solicitou que 

os presentes se colocassem de pé para prestar um minuto de silêncio, em homenagem 

póstuma, ao senhor Osvaldo Albuquerque Maciel. Em Pela Ordem, o edil Luiz Augusto 

de Jesus registrou que o Projeto que se referia à recuperação de débitos fiscais não fora 

pautado até o presente momento e solicitou que este constasse na Ordem do Dia da próxima 

Sessão. Nada mais havendo por tratar, o primeiro Vice-Presidente, edil Silvio de Oliveira 

Dias, declarou encerrada a presente Sessão, às onze horas e quarenta minutos, sendo 

convocada outra para amanhã, dia trinta e um de março do ano em curso, à hora regimental, 

com a seguinte pauta: <Em segunda discussão, o Projeto de Lei nº 013/2021, de autoria do 

edil Pedro Américo de Santana Silva Lopes. Em primeira discussão, os Projetos de Lei nºs 

025/2021, de iniciativa do vereador Flávio Arruda Morais; 026/2021, de lavra do 

parlamentar Valdemir da Silva Santos e 027/2021, de autoria do edil Jhonatas Lima 

Monteiro. Em votação única, os Requerimentos nºs 056, 058, 059, 060, 061 e 062/2021, 

respectivamente, de iniciativa dos parlamentares Luiz Augusto de Jesus, Jurandy da Cruz 

Carvalho, Luiz Ferreira Dias, José Marques de Messias, Pedro Cícero Marcenio Silva e 

Petrônio Oliveira Lima>. 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.       

 


