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Ata da 22ª 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 07 de 

abril de 2021. 

 

 Aos sete dias do mês de abril 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 segunda Sessão Ordinária, 

referente à primeira Etapa, do primeiro Período, da décima nona Legislatura, na qual à 

exceção do parlamentar Pedro Américo de Santana Silva Lopes, 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 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. Durante a leitura 

da ata, o comando da Mesa Diretiva foi transferido para o primeiro Vice-Presidente, edil 

Sílvio de Oliveira Dias. Logo após, a ata foi submetida à apreciação plenária e aprovada 

por unanimidade, dentre os vereadores presentes. Em seguida, o primeiro Vice-Presidente, 

Sílvio de Oliveira Dias, 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 Complementar n/nº 04/2021, de autoria do vereador 

Pedro Américo de Santana Silva Lopes, que “Altera dispositivos da Lei Complementar nº 

117, de 20 de dezembro de 2018, da Lei Complementar nº 118, de 20 de dezembro de 

2018, e dá outras providências”. Projetos de Lei Ordinária n/nºs 052, 053, 055 e 

056/2021, respectivamente, de iniciativa dos parlamentares Ivamberg dos Santos Lima, 

Edvaldo Lima dos Santos, Fabiano Nascimento de Souza e Emerson Costa dos Santos, que, 

na devida ordem, “Considera de utilidade pública o Instituto de Desenvolvimento Social 

pela Música de Feira de Santana”; “Autoriza ao Poder Público Municipal a suspensão 

temporária da PPP (Parceria Público Privada) com a Concessionária do Shopping Popular 
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no período pandemônio no que se refere a cobrança de tarifas aos comerciantes‟; “Cria o 

Programa Educativo „Pequeno Agricultor‟ nas escolas da zona rural do município de Feira 

de Santana, e dá outras providências” e “Disciplina os atos necessários para garantir 

assistência integral à saúde dos indivíduos diagnosticados com Covid-19, sintomáticos e 

assintomáticos, e implementar a criação de centros de reabilitação devidamente aparelhados 

e com equipes multidisciplinares de profissionais, no município de Feira de Santana, e dá 

outras providências”. Projeto de Resolução n/nº 735/2021, de lavra da Mesa Diretiva, que 

“”Dispõe sobre a alteração da Redação dos Artigos nºs 162, 164 e 211 da Resolução nº 

393/2002 – Regimento Interno da Câmara Municipal de Feira de Santana, e dá outras 

providências”. Pareceres nºs 050 e 051/2021, ambos exarados pela Comissão de 

Constituição, Justiça e Redação (CCJR), opinando, respectivamente, pelo indeferimento do 

Projeto de Lei nº 043/2021 e do Projeto de Lei Complementar nº 03/2021, ambos de autoria 

do vereador Pedro Américo de Santana Silva Lopes. Pareceres nºs 052, 053, 054, 055 e 

060/2021, todos exarados pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR), 

opinando, respectivamente, pela tramitação do Projeto de Emenda nº 001/2021 ao Projeto 

de Lei nº 10/2021, de autoria do edil Silvio de Oliveira Dias; do Projeto de Emenda nº 

002/2021 ao Projeto de Lei nº 10/2021, de iniciativa do edil Luiz Augusto de Jesus; do 

Projeto de Lei nº 44/2021, de lavra do parlamentar Luiz Augusto de Jesus; do Projeto de 

Lei nº 045/2021, de autoria do edil Luiz Augusto de Jesus, e do Projeto de Lei nº 054/2021, 

de lavra do Prefeito Colbert Martins da Silva Filho. Parecer s/n, exarado pela Comissão de 

Finanças, Orçamento e Fiscalização (CFOF), opinando favorável à tramitação do Projeto de 

Lei n/nº 054/2021, de autoria do Poder Executivo. Requerimentos nºs 063 a 068/2021, de 

iniciativa dos edis Petrônio Oliveira Lima, Luiz Augusto de Jesus, Silvio de Oliveira Dias, 

Jhonatas Lima Monteiro e Luiz Augusto de Jesus, subscrito por diversos parlamentares. 

Indicações nºs 758 a 778/2021, de autoria dos vereadores Emerson Costa dos Santos, Luiz 

Ferreira Dias e Josse Paulo Pereira Barbosa (Comissão de Saúde, Assistência Social e 

Desporto), José Marques de Messias, Flávio Arruda Morais, Jurandy da Cruz Carvalho, 

Ronaldo Almeida Caribé, Fabiano Nascimento de Souza, Josse Paulo Pereira Barbosa, Luiz 

Augusto de Jesuse Luciane Aparecida Silva Brito Vieira. Correspondência: Ofício s/nº, 

datado de 05 de abril do corrente ano e assinado pela Secretária Municipal de Habitação, 

senhora Cíntia Daltro Machado, encaminhado a esta Casa com o objetivo de dirimir 

dúvidas com relação à situação dos imóveis que foram incendiados em 2018 no Residencial 

Iguatemi I, em resposta ao Requerimento nº 30/2021, de autoria do edil Josse Paulo Pereira 

Barbosa>. Neste momento, o comando da Mesa Diretiva foi transferido para o Presidente 

Fernando Dantas Torres. No Horário destinado às Lideranças Partidárias, o vereador 
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Pedro Cícero Marcenio Silva (CIDADANIA) agradeceu ao Prefeito Municipal, Colbert 

Martins da Silva Filho, por ter atendido seu pedido de abastecimento dos reservatórios de 

água da comunidade Pedra D‟água, no distrito de Jaguara. Em aparte, o edil Josse Paulo 

Pereira Barbosa. Dando continuidade, o orador à Tribuna parabenizou o Presidente 

Fernando Dantas Torres pela testagem realizada nos vereadores e informou que seu exame 

deu negativo. Por fim, desejou que o coronavírus não atingisse os vereadores. Logo após, o 

edil Ivamberg dos Santos Lima (PT), saudou os jornalistas e os parabenizou pela 

passagem da data comemorativa à profissão. Em seguida, discursou que, ontem, a 

Comissão Especial de Enfrentamento à Pandemia visitou o Hospital de Campanha, 

oportunidade na qual, foi informada que existe uma enfermaria com seis leitos clínicos que 

precisam ser transformados em cinco leitos de UTI, no entanto, isso ainda não ocorreu 

porque o atual Secretário de Saúde não encaminhou um Ofício. Frisou que a Comissão de 

Enfrentamento à Pandemia saiu do local indignada com a informação. Dando continuidade, 

o parlamentar José Marques de Messias (DEM) parabenizou os jornalistas e passou a 

agradecer ao Dr. Ubiratan, ao Senhor Evaldo e à Senhora Ana Maria, funcionários da 

Embasa, pela liberação da rede de extensão de água para o distrito de Humildes. O 

Presidente deste Legislativo pediu ao orador que falasse também em seu nome. O tribuno 

informou que nos próximos quinze dias chegarão quatro poços artesianos na região. Por 

fim, agradeceu ao deputado José Nunes pela parceria e anunciou que o filho deste se 

candidatará ao cargo de deputado federal. Em seguida, os vereadores José da Costa Correia 

Filho (Patriota), Valdemir da Silva Santos (PV) e Petrônio Oliveira Lima (REP) passaram 

os tempos dos seus partidos para o edil Luiz Augusto de Jesus (DEM). Em Pela Ordem, o 

parlamentar Jurandy da Cruz Carvalho (PL) pediu ao Presidente Fernando Torres que 

solicitasse do colega Josse Paulo Pereira Barbosa a retirada de uma faixa da divisória 

acrílica, pois a mesma dificultava a visão dos vereadores. Em Pela Ordem, o edil Josse 

Paulo Pereira Barbosa disse ao colega que se o nome de Jesus Cristo o incomodava era 

porque ele é um anticristo. Dando prosseguimento, o edil Luiz Augusto de Jesus (DEM) 

lamentou um áudio do Secretário de Saúde, Fábio Villas Boas, que está circulando nas 

redes sociais, no qual ele pede a uma senhora de prenome Estela para avisar aos Secretários 

que as cidades do interior da Bahia, inclusive Feira de Santana, não receberiam a vacina de 

determinado lote por causa da distância entre estas e a capital e também porque em pouco 

tempo chegaria um novo lote e este seria distribuído para vários municípios. Diante do 

exposto, o orador disse que, se fosse solicitado, o Prefeito disponibilizaria carros para 

buscarem as vacinas em Salvador. Em aparte, o vereador Edvaldo Lima dos Santos. Dando 

prosseguimento, o orador pediu providências ao Governador do Estado junto ao Secretário 
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Fábio Villas boas e frisou que o supracitado secretário responde por todas as cidades do 

estado e não apenas por Salvador. Neste momento, o comando da Mesa Diretiva foi 

transferido para a segunda secretária, vereadora Eremita Mota de Araújo que concedeu a 

palavra ao edil Fernando Dantas Torres (PSD), o qual disse que a imprensa divulgou que 

existia uma epidemia de coronavírus nesta Casa, por isso a presidência autorizou a testagem 

de todos os vereadores, alguns servidores e a imprensa que atua neste Legislativo, de modo 

que apenas o edil Pedro Américo de Santana Silva Lopes e o Diretor da Assessoria de 

Comunicação (ASCOM), Marcos Valentim, testaram positivo para o Covid-19. 

Finalizando, o parlamentar afirmou que a colocação das divisórias acrílicas foi de grande 

ajuda na prevenção ao vírus. Em aparte, o vereador Edvaldo Lima dos Santos. Retomando 

o comando da Mesa Diretiva, o Presidente Fernando Dantas Torres concedeu a palavra ao 

vereador Edvaldo Lima dos Santos (MDB) que chamou a atenção dos colegas edis para 

suas manifestações à Tribuna, principalmente os da Bancada Evangélica. Lembrou que a 

Constituição Federal (CF), no Artigo 5º, Inciso VI, preconiza que o local de culto é 

inviolável. Frisou que o prefeito de Feira de Santana tem cumprido a CF, no entanto muitos 

prefeitos e governadores não tem igual atitude. Comunicou que o Ministro do Supremo 

Tribunal Federal (STF), Kássio Nunes Marques, julgou favoravelmente ao povo evangélico 

quando autorizou o funcionamento das igrejas durante a pandemia, no entanto, o Ministro 

Gilmar Mendes proibiu os cultos em São Paulo, contrariando a decisão do seu colega. Por 

fim, informou que um projeto de autoria do edil Valdemir da Silva Santos tramitará nesta 

Casa propondo que os templos evangélicos e católicos sejam considerados essenciais para a 

população e conclamou aos colegas a aprovação do mesmo. Depois, o parlamentar Flávio 

Arruda Morais (PSB) passou seu tempo para incorporar ao do edil Luiz Ferreira Dias 

(PROS), o qual discorreu sobre seu Projeto de Lei nº 30/2021 que foi aprovado nesta Casa 

com dezessete votos favoráveis e um voto contrário, projeto esse que propôs multar com o 

valor de trezentos reais as pessoas que circularem sem a máscara. Disse que seu projeto foi 

mal interpretado pela população e salientou que este projeto é favorável à vida, pois o uso 

de máscara previne o Covid-19. O orador frisou que os hospitais da cidade estão lotados 

com sua capacidade máxima e disse que ontem 4.211 brasileiros morreram vitimados por 

esta doença. Por fim, o edil parabenizou os diretores do Hospital Geral Clériston Andrade, 

José Carlos Pitangueira e do Hospital de Campanha, Francisco Mota que elogiaram seu 

Projeto de Lei. Durante o discurso, o orador foi aparteado pelos vereadores Flávio Arruda 

Morais e Luiz Augusto de Jesus. Na sequência, o vereador Emerson Costa dos Santos 

(DC) repercutiu visita feita por ele e outros colegas que compõem a Comissão de 

Enfrentamento à Pandemia ao Hospital de Campanha, momento no qual foram informados 
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da disponibilidade de cinco leitos de UTI na unidade, já autorizados pelo prefeito, mas 

esperando apenas um Ofício do novo Secretário de Saúde. Relembrou que anteriormente, 

quando a Comissão de Saúde, da qual ele é presidente, fez uma visita ao mesmo hospital, o 

antigo Secretário de Saúde, Edval Gomes, informou que os leitos seriam ampliados de 

dezoito para vinte e três. Disse que o atual Secretário de Saúde pensa de forma comercial. 

Afirmou também que o antigo secretário já tinha convocado os hospitais para fazerem uma 

licitação a fim de ver de que forma poderiam operar em Feira de Santana com cirurgias 

ortopédicas, já o novo secretário, Marcelo Brito, falou que se o estado não der a 

contrapartida não pode haver esse tipo de cirurgia na cidade. Ainda no Horário das 

Lideranças, o edil Josse Paulo Pereira Barbosa (PSC), em seu tempo e no da parlamentar 

Eremita Mota de Araújo, após saudar a imprensa presente na Casa, disse que está triste com 

o deputado José Neto, pois neste momento pandêmico, o Congresso Nacional aprovou um 

projeto que permite às empresas privadas comprarem vacinas para imunização de seus 

funcionários, desde que a mesma quantidade seja doada ao Governo Federal e o 

mencionado deputado votou contra o projeto. Disse que acredita que os edis Ivamberg dos 

Santos Lima e Silvio de Oliveira Dias estão envergonhados com a atitude do líder deles. 

Em seguida, o parlamentar Jhonatas Lima Monteiro (PSOL) discorreu sobre a política 

cultural. Comunicou que o setor cultural foi um dos mais afetados economicamente com a 

pandemia. Disse que há uma reivindicação para que a Lei de Emergência Cultural (Aldir 

Blanc) tenha seus prazos prorrogados, lei essa que foi fruto de uma mobilização dos artistas 

e agentes culturais. Salientou que neste município o período de execução dos projetos 

coincidiu com o do agravamento da pandemia, o que tem dificultado a realização do 

projeto, por isso cumprir os prazos tornou-se penoso. Disse que estados como Bahia e 

Ceará já conseguiram a prorrogação junto ao STF e existe uma reivindicação para que o 

município de Feira de Santana também se movimente para pleitear a prorrogação dos 

prazos.  Questionou como ficará o setor cultural com o fim da execução da Lei Aldir Blanc, 

tendo em vista que no ano passado o máximo de auxílio que a prefeitura concedeu foi a 

entrega de algumas cestas básicas. Disse que a Secretaria de Cultura precisa responder o 

que pretende fazer com o setor cultural após a execução desta lei, para além da prorrogação 

dos prazos. Por fim, disse que seu mandato já apresentou Ofício à mencionada Secretaria 

perguntando o posicionamento e solicitou reunião para tratar desta pauta. Logo após, em 

Pela Ordem, o edil Luiz Augusto de Jesus solicitou supressão do Grande Expediente 

para que os parlamentares tivessem mais tempo para apreciarem as matérias da Ordem do 

Dia. Em Pela Ordem, o vereador José da Costa Correia Filho disse que é necessário 

consultar o Plenário para tal fim. Em consulta ao Plenário, o pleito do edil Luiz Augusto foi 
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aprovado, com votos contrários de Silvio de Oliveira Dias, Josse Paulo Pereira Barbosa e 

Ivamberg dos Santos Lima. Em Pela Ordem, o vereador Josse Paulo Pereira Barbosa 

registrou que os edis querem debater, no entanto alguns colegas sem projetos e sem 

discursos pedem sempre que o Grande Expediente seja suprimido. Em Pela Ordem, o 

parlamentar Ivamberg dos Santos Lima disse que é contra a supressão do Grande 

Expediente, pois desejava discorrer sobre ações da Comissão de Enfrentamento à 

Pandemia. Dando continuidade, o parlamentar Sílvio de Oliveira Dias (PT), após saudar 

os jornalistas pelo seu dia, detalhou que o Brasil chega à triste marca de mais de treze 

milhões de pessoas infectadas, com mais de 330 mil mortos e em Feira de Santana mais de 

31 mil pessoas testaram positivo para a doença, com mais de 500 mortos. Expôs que esta 

cidade que tem característica de comércio de rua sofre ainda mais com a pandemia. 

Chamou a atenção para um projeto de refinanciamento fiscal que será votado nesta Casa, 

para o qual, seu mandato elaborou uma proposta de Emenda para ampliar os descontos 

oferecidos e em contrapartida ouviu argumentos estapafúrdios, principalmente do líder do 

Governo na Casa, que considerou que ele queria atrapalhar o andamento do projeto. Disse 

que nesta Legislatura existem vereadores comprometidos com a causa do povo de Feira de 

Santana e não se pode aprovar tudo o que vem do Executivo, sem discussão. Além disso, o 

orador afirmou que ouviu também o argumento de que a Emenda é inconstitucional, o que 

ele não concorda, já que Salvador e outras cidades já fizeram propostas semelhantes. Em 

Pela Ordem, o edil Edvaldo Lima dos Santos falou que hoje será votado no STF a questão 

da inviolabilidade dos locais de culto e que esta Casa precisa se posicionar. Em seguida, o 

vereador Luiz Augusto de Jesus (DEM) disse que discutir projeto nesta Casa é legal, pois 

está dentro do Regimento da Casa, mas criar Emenda inconstitucional para criar holofotes 

da imprensa, não. Afirmou que o prefeito mandou para esta Casa um projeto para tirar 

juros, multas, mora e honorários advocatícios em até 100% de desconto, pagando à vista, 

70% de desconto, parcelando em 12 vezes, e assim sucessivamente, de modo que 

possibilite as pessoas que devem ao município quitarem seus débitos. Logo após, passou o 

restante do tempo para o parlamentar Ronaldo Almeida Caribé (MDB) que parabenizou 

a imprensa pela data comemorativa e lembrou que esta data ficou instituída a partir do 

Projeto de Indicação nº 3.893/2018 de sua autoria. Em Pela Ordem, o vereador Silvio de 

Oliveira Dias solicitou um minuto de silêncio, ao final da Sessão, pelo falecimento do 

comerciante Carlos Alberto Almeida Cerqueira, conhecido como Carlão da Artzorra. Em 

Pela Ordem, o edil Pedro Cícero Marcenio Silva parabenizou os jornalistas pelo seu dia. 

Dando prosseguimento, o edil Jurandy da Cruz Carvalho (PL), após parabenizar os 

jornalistas, lamentou a atuação da Embasa em Feira de Santana e sugeriu aos colegas a 
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elaboração de uma Moção de Repúdio à mencionada concessionária. Disse que no fim de 

semana, ao passar pela zona rural, comprovou o descaso da Embasa, pois a mesma colocou 

canos na comunidade de Caroá, no distrito de Ipuaçú, mas não disponibilizou água. Falou 

que o sistema do mencionado distrito é relativamente novo, pois foi inaugurado em 2015, 

mas a Embasa não atende a contento a comunidade. Logo após, o Presidente Fernando 

Torres comunicou a suspensão desta sessão por 10 minutos. Em Pela Ordem, o edil Josse 

Paulo Pereira Barbosa disse que, em razão da supressão do Grande Expediente, ele 

desejaria falar em Explicações Pessoais. Em seguida, vários vereadores também solicitaram 

inscrição na mencionada etapa da Sessão. Reaberta a sessão, deu-se início à Ordem do 

Dia, na qual foram apreciadas as seguintes proposições: <Em segunda discussão, o 

Projeto de Lei nº 013/2021, de iniciativa do edil Pedro Américo de Santana Silva Lopes, o 

qual foi adiado de pauta por ausência do autor. Em primeira discussão, os Projetos de Lei 

nºs 025/2021, com Parecer contrário da Comissão de Constituição, Justiça e Redação 

(CCJR), de autoria do vereador Flávio Arruda Morais que foi adiado por cinco sessões, 

conforme pedido do autor e anuência plenária; 026/2021, com Parecer contrário da CCJR, 

de autoria do edil Valdemir da Silva Santos voltou para a mencionada Comissão, pois, em 

Pela Ordem, a vereadora Eremita Mota de Araújo, Presidente da CCJR, solicitou retirada 

do Parecer para ajustes. Em Pela Ordem, o vereador Josse Paulo Pereira Barbosa disse 

que, se o Supremo Tribunal Federal posiciona-se favorável ao tema abordado nesse projeto, 

não há argumento plausível para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação opinar 

contrariamente. Em Pela Ordem, o edil Edvaldo Lima dos Santos disse que a 

representante da CCJR já solicitou retirada do Parecer, de modo que não cabe o comentário 

feito pelo colega e 027/2021, com Parecer contrário da CCJR, de lavra do parlamentar 

Jhonatas Lima Monteiro voltou para a mencionada Comissão, pois a Presidente da mesma, 

parlamentar Eremita Mota de Araújo, em Pela Ordem solicitou retirada do Parecer para 

reparar equívoco. Em Pela Ordem, o vereador Luiz Augusto de Jesus solicitou votação em 

bloco dos Requerimentos 056 e 059/2021, por possuírem igual teor, e teve seu pleito 

aprovado. Em votação única, os Requerimentos nºs 056/2021, de autoria do vereador 

Luiz Augusto de Jesus e 059/2021, de lavra do parlamentar Luiz Ferreira Dias, foram 

votados em bloco e aprovados pela unanimidade dos vereadores presentes; 060/2021, de 

autoria do vereador José Marques de Messias foi aprovado pela unanimidade dos 

parlamentares presentes; 062/2021, de lavra do vereador Petrônio Oliveira Lima foi 

aprovado pela maioria dos edis presentes, com voto contrário do parlamentar Edvaldo Lima 

dos Santos e abstenção do vereador Josse Paulo Pereira Barbosa. Em Pela Ordem, o edil 

Edvaldo Lima dos Santos solicitou cópia do supracitado Requerimento. Em Pela Ordem, o 
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edil Ivamberg dos Santos Lima frisou que votou favorável ao Requerimento e que repudia o 

negacionismo que acontece neste Legislativo. Em votação ao Requerimento nº 062/2021, o 

autor e os edis Edvaldo Lima dos Santos, Josse Paulo Pereira Barbosa, Jhonatas Lima 

Monteiro, Sílvio de Oliveira Dias, Luiz Augusto de Jesus usaram a palavra. Em Pela 

Ordem, o vereador Edvaldo Lima dos Santos solicitou que constasse em ata quais 

vereadores da Bancada Evangélica foram favoráveis ao Requerimento. Neste momento, o 

Presidente Fernando Dantas Torres convocou Reuniões Extraordinárias a serem 

realizadas após esta Sessão Ordinária, conforme Artigo 212, Inciso I, do Regimento 

Interno, com as matérias aptas à tramitação. Em Pela Ordem, o edil Silvio de Oliveira 

Dias disse que é evangélico, mas votou favorável ao Requerimento nº 062/2021. Neste 

momento, o Presidente Fernando Torres informou ao edil Edvaldo Lima que a Bancada 

Evangélica ainda não foi formada nesta Casa. Em Pela Ordem, o parlamentar Josse Paulo 

Pereira Barbosa disse que é evangélico, mas votou no Requerimento citado de acordo com 

suas convicções; 058/2021, de iniciativa do edil Jurandy da Cruz Carvalho foi aprovado por 

unanimidade dos edis presentes. Em votação, o autor e os edis Edvaldo Lima dos Santos, 

Luiz Augusto de Jesus, Fabiano Nascimento de Souza e Sílvio de Oliveira Dias usaram a 

palavra. Durante a fala do vereador Jurandy da Cruz Carvalho, o edil Silvio de Oliveira 

Dias, primeiro Vice-Presidente, assumiu o comando da Mesa Diretiva e, logo após, o 

transferiu para o Presidente Fernando Dantas Torres e 061/2021, de iniciativa do 

parlamentar Pedro Cícero Marcenio Silva foi aprovado pela unanimidade dos edis 

presentes. Em votação, os vereadores Ivamberg dos Santos Lima, Luiz Augusto de Jesus, 

Luciane Aparecida Silva Brito Vieira, Jhonatas Lima Monteiro e Josse Paulo Pereira 

Barbosa usaram a Tribuna. Na sequência, o primeiro Vice-Presidente desta Casa, edil 

Silvio de Oliveira Dias, assumiu o comando da Mesa Diretiva. Dando continuidade à 

votação do referido Requerimento, franqueou-se a palavra ao parlamentar Fernando Dantas 

Torres, o qual informou que recebeu notificação do Ministério Público solicitando 

contracheques dos assessores dos vereadores. O edil disse não saber qual o propósito deste 

pedido e afirmou que a Casa Legislativa é independente dos Poderes Executivo e 

Judiciário. Comunicou que marcou uma Audiência com o Promotor Luciano Tanques para 

informar os dados solicitados, mesmo já estando no Portal da Transparência. Logo após, o 

Presidente retomou o comando da Mesa Diretiva e concedeu a palavra ao edil Sílvio de 

Oliveira Dias, ao autor do Requerimento e ao vereador Luiz Ferreira Dias>. Nada mais 

havendo por tratar, o Presidente declarou encerrada a presente Sessão Ordinária, às doze 

horas e vinte e cinco minutos, sendo convocada outra para em seguida, em caráter de 

Reunião Extraordinária, na conformidade com o Artigo 212, Inciso I, do Regimento 
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Interno, com o objetivo de apreciar as matérias aptas à tramitação. Para constar, eu, Jeany 

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

segue à apreciação plenária, na forma regimental.       
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Ata da 23ª Sessão Ordinária da Câmara 

Municipal de Feira de Santana, Estado da 

Bahia, referente à 1ª Etapa, do 1º Período, 

da 19ª Legislatura, convocada como 

Reunião Extraordinária, em conformidade 

com o Artigo 212, Inciso I, do Regimento 

Interno, realizada após a Sessão Ordinária 

da presente data, com o objetivo de 

apreciar as matérias aptas à tramitação, 

realizada no dia 07 de abril de 2021. 

 

 Aos sete dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um, às doze horas e vinte 

e seis minutos, 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 

terceira Sessão Ordinária, referente à primeira Etapa, do primeiro Período, da décima nona 

Legislatura, convocada como Reunião Extraordinária, em conformidade com o Artigo 212, 

Inciso I, do Regimento Interno, realizada após a Sessão Ordinária da presente data. Nesta 

Sessão, à exceção do edil Pedro Américo de Santana Silva Lopes, compareceram os 

vereadores Edvaldo Lima dos Santos, Emerson Costa dos Santos, Eremita Mota de Araújo, 

Fabiano Nascimento de Souza, Fernando Dantas Torres, Flávio Arruda Morais, Ivamberg 

dos Santos Lima, Jhonatas Lima Monteiro, José da Costa Correia Filho, José Marques de 

Messias, Josse Paulo Pereira Barbosa, Jurandy da Cruz Carvalho, Luciane Aparecida Silva 

Brito Vieira, Luiz Augusto de Jesus, Luiz Ferreira Dias, Pedro Cícero Marcenio Silva, 

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

Silva Santos. Amparado pelo Regimento Interno, o Presidente desta Casa, vereador 

Fernando Dantas Torres, declarou aberta a presente Reunião e solicitou da primeira 

Secretária desta Casa, vereadora Luciane Aparecida Silva Brito Vieira, a leitura da matéria 

previamente constante para o Expediente do dia, a qual vai a seguir: <Parecer nº 

059/2021, exarado pela CCJR, opinando favoravelmente à tramitação do Projeto de 

Resolução nº 735/2021, de autoria da Mesa Diretiva>. Logo após, o Presidente solicitou à 

primeira Secretária, a leitura das matérias constantes para a Ordem do Dia: <Em urgência 

e em primeira discussão, o Projeto de Lei nº 054/2021, de iniciativa do Poder Executivo, 

com Pareceres da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização (CFOF) e da 

Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR). Em votação, a urgência do 

Projeto nº 054/2021, de autoria do Poder Executivo, foi aprovada pela unanimidade dos 
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edis presentes. Em votação, os Pareceres foram aprovados pela unanimidade dos 

vereadores presentes. Em discussão, o edil Sílvio de Oliveira Dias usou a palavra. Na 

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

assumiu o comando da Mesa Diretiva e franqueou a palavra ao vereador Fernando Dantas 

Torres, o qual disse que, no dia anterior, em conversa com o ex-Prefeito José Ronaldo de 

Carvalho, comentara sobre o Refis e o ex-Prefeito pediu que ele desse uma oportunidade ao 

Prefeito Colbert Martins da Silva e confiasse na equipe que fez os estudos do Refis, de 

modo que o orador conclamou aos vereadores aliados que votassem no Projeto na íntegra e 

explicou os motivos pelos quais ele desejava que o mencionado Projeto fosse aprovado. 

Em Pela Ordem, o vereador Pedro Cícero Marcenio Silva, em nome da Casa da 

Cidadania, registrou a presença do vereador da cidade de Mairi, Edvan da Saúde. Dando 

continuidade, o comando da Mesa Diretiva foi transferido para o Presidente Fernando 

Torres e a palavra foi franqueada aos edis Edvaldo Lima dos Santos e Luiz Augusto de 

Jesus. Em Pela Ordem, o edil Sílvio de Oliveira Dias registrou que tinha uma Emenda 

para apresentar ao Projeto de Lei nº 054/2021, assinada pelo líder da oposição e do PSOL, 

parlamentar Jhonatas Lima Monteiro, pelo líder do PT na Casa, edil Ivamberg dos Santos 

Lima e também por ele, desse modo afirmou que o Regimento Interno prevê que uma 

Emenda assinada pelo líder da oposição pode entrar em discussão. Neste momento, o 

Presidente da Casa solicitou que o edil aguardasse quinze minutos para que o Regimento 

Interno fosse consultado. Em seguida, o parlamentar Jurandy da Cruz Carvalho usou a 

palavra. Logo após, o Presidente Fernando Torres, respondendo a indagação do vereador 

Sílvio Dias, leu o Artigo 199, Inciso IX, do Regimento Interno e explicou que o documento 

é omisso sobre a questão, nesse caso cabe ao Presidente decidir, assim ele decidiu por não 

aceitar Emenda ao Projeto de Lei nº 054/2021. Logo após, em Pela Ordem, o parlamentar 

Sílvio de Oliveira Dias solicitou constar em ata que ele tinha Emenda a apresentar, 

inclusive para resolver erros que encontrou no Projeto, porém a mesma não foi aceita. 

Dando continuidade à discussão ao Projeto, os vereadores Jhonatas Lima Monteiro, Josse 

Paulo Pereira Barbosa, Valdemir da Silva Santos e Ivamberg dos Santos Lima usaram a 

Tribuna. Em votação ao Projeto, os edis Silvio de Oliveira Dias e Josse Paulo Pereira 

Barbosa discursaram à Tribuna. Oportunamente, o Presidente enunciou que recebeu uma 

ligação do Prefeito Colbert Martins da Silva Filho informando que o vereador Pedro 

Américo de Santana Silva Lopes deu entrada no Hospital de Campanha, este apesar de estar 

bem, realizaria exames e procedimentos necessários visando sua recuperação do Covid-19. 

Logo após, o Projeto de Lei nº 054/2021 foi aprovado por unanimidade dos edis presentes. 

Em discussão única, o Projeto de Resolução nº 735/2021, de autoria da Mesa Diretiva, 
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com Parecer da CCJR, cujo Parecer foi aprovado pela unanimidade dos edis presentes. Em 

votação, o Projeto de Resolução foi aprovado pela unanimidade dos parlamentares 

presentes. Em discussão, o edil Ivamberg dos Santos Lima questionou se após a aprovação 

do mencionado Projeto de Resolução a mudança dos dias de sessões já valeria para próxima 

semana, pois há Audiência Pública marcada para a quinta-feira da semana seguinte. Assim, 

o Presidente deste Legislativo disse que poderia encerrar a Sessão Ordinária mais cedo para 

dar início à Audiência Pública. Em Pela Ordem, o vereador Jhonatas Lima Monteiro 

solicitou consulta ao Regimento Interno, pois acredita que não pode ocorrer Audiência 

Pública no mesmo dia das Sessões Ordinárias. Nada mais havendo por tratar, o Presidente 

desta Casa, Fernando Dantas Torres, declarou encerrada a presente Sessão, às quatorze 

horas e cinco minutos, convocando outra Sessão Ordinária, como Reunião Extraordinária, 

para em seguida, na conformidade com o Artigo 212, Inciso I, do Regimento Interno, com 

o objetivo de apreciar as matérias aptas à tramitação. Para constar, eu, Jeany Santos de 

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

apreciação plenária, na forma regimental. 
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Ata da 24ª Sessão Ordinária da Câmara 

Municipal de Feira de Santana, Estado da 

Bahia, referente à 1ª Etapa, do 1º Período, 

da 19ª Legislatura, convocada como 

Reunião Extraordinária, realizada após a 

Sessão Ordinária da presente data, em 

conformidade com o Artigo 212, Inciso I, 

do Regimento Interno, com o objetivo de 

apreciar a matéria apta à tramitação, 

realizada no dia 07 de abril de 2021. 

 

 Aos sete dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um, às quatorze horas e 

seis minutos, 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 quarta 

Sessão Ordinária, referente à primeira Etapa, do primeiro Período, da décima nona 

Legislatura, convocada como Reunião Extraordinária, em conformidade com o Artigo 212, 

Inciso I, do Regimento Interno, realizada após a Sessão Ordinária da presente data. Nesta 

Sessão, à exceção do edil Pedro Américo de Santana Silva Lopes, compareceram os 

vereadores Edvaldo Lima dos Santos, Emerson Costa dos Santos, Eremita Mota de Araújo, 

Fabiano Nascimento de Souza, Fernando Dantas Torres, Flávio Arruda Morais, Ivamberg 

dos Santos Lima, Jhonatas Lima Monteiro, José da Costa Correia Filho, José Marques de 

Messias, Josse Paulo Pereira Barbosa, Jurandy da Cruz Carvalho, Luciane Aparecida Silva 

Brito Vieira, Luiz Augusto de Jesus, Luiz Ferreira Dias, Pedro Cícero Marcenio Silva, 

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

Silva Santos. Amparado pelo Regimento Interno, o Presidente desta Casa, vereador 

Fernando Dantas Torres, declarou aberta a presente Reunião e solicitou da Primeira 

Secretária desta Casa, vereadora Luciane Aparecida Silva Brito Vieira, a leitura da matéria 

previamente constante para a Ordem do Dia, a qual vai a seguir: <Em segunda discussão, 

o Projeto de Lei nº 054/2021, o qual foi aprovado pela unanimidade dos edis presentes. 

Em votação, os edis Silvio de Oliveira Dias, Luiz Augusto de Jesus, Jhonatas Lima 

Monteiro usaram a palavra>. Na sequência, o Presidente desta Casa solicitou que os 

presentes se colocassem de pé para a Promulgação da Resolução nº 529/2021, “Dispõe 

sobre a alteração da redação dos artigos 162, 164 e 2111 da Resolução nº 393/2002 – 

Regimento Interno da Câmara Municipal de Feira de Santana, e dá outras 

providências”. Logo após, procedeu-se um minuto de silêncio pelos falecimentos dos 
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senhores Carlos Alberto Almeida Cerqueira e José Xavier e da senhora Nilmar Nogueira 

solicitado, respectivamente, pelos edis Sílvio de Oliveira Dias, Luiz Augusto de Jesus e 

Jurandy da Cruz Carvalho. Nada mais havendo por tratar, o Presidente desta Casa, vereador 

Fernando Dantas Torres, declarou encerrada a presente Sessão, às quatorze horas e vinte e 

um minutos, convocando uma Sessão Ordinária para próxima terça-feira, dia treze de abril 

do ano em curso, no horário regimental, com a seguinte pauta: <Em primeira discussão, os 

Projetos de Lei nºs 033 e 034/2021, ambos de autoria do edil Emerson Costa dos Santos; 

036/2021, de iniciativa do vereador Silvio de Oliveira Dias; 039/2021, de lavra do 

parlamentar José da Costa Correia Filho; 040/2021, de autoria do edil Jhonatas Lima 

Monteiro; 0410 e 042/2021, de iniciativa do vereador Josse Paulo Pereira Barbosa. Em 

votação única, os Requerimentos nºs 053 e 057/2021, ambos de autoria do edil Jhonatas 

Lima Monteiro e 055/2021, de iniciativa do vereador Josse Paulo Pereira Barbosa>. Para 

constar, eu, Jeany Santos de Carvalho Azevêdo, Redatora de Debates desta Casa, lavrei a 

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

 

 


