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Ata da 28ª 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 20 de 

abril de 2021. 

 

Aos vinte dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um, a hora regimental, 

no Plenário da Câmara Municipal de Feira de Santana, situada à Rua Visconde do Rio 

Branco, 122, nesta cidade, Estado da Bahia, realizou-se a vigésima oitava 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 do Nascimento Souza, Fernando Dantas Torres, Flávio 

Arruda Morais, Ivamberg dos Santos Lima, Jhonatas Lima Monteiro, José da Costa Correia 

Filho, José Marques de Messias, Josse Paulo Pereira Barbosa, Jurandy da Cruz Carvalho, 

Luciane Aparecida Silva Brito Vieira, Luiz Augusto de Jesus, Luiz Ferreira Dias, Pedro 

Américo de Santana Silva Lopes, Pedro Cícero Marcenio Silva, Petrônio Oliveira Lima, 

Ronaldo Almeida Caribé, Sílvio de Oliveira Dias e Valdemir da Silva Santos. Amparado 

pelo Regimento Interno, o vereador Sílvio 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, que foi submetida à apreciação 

plenária e aprovada pela unanimidade dos edis presentes. Dando prosseguimento o 

Presidente em exercício, vereador Silvio 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:< Parecer n° 70/2021 exarado pela 

Comissão de Constituição, Justiça e Redação - CCJR ao Projeto de Lei 26/2021 de autoria 

do edil Valdemir da Silva Santos, opinando favoravelmente pela tramitação da matéria. 

Projetos de Lei n/nºs 62 e 63/2021, respectivamente de autoria do edil Jurandy Carvalho e 

do Poder Executivo, que: “Dispõe sobre a adoção de Academia ao Ar Livre Híbrida, no 

Município de Feira de Santana, e dá outras providências” e “Dispõe sobre a regulamentação 

do rateio dos honorários advocatícios de sucumbência, e dá outras providências”. Projeto 

de Decreto Legislativo n/n° 02/2021 de autoria do vereador Pedro Américo, que: “Dispõe 

sobre a concessão de Título de Cidadão Feirense ao Sr. Carlos Eduardo Behrmann Rátis 

Martins, e dá outras providências”. Projeto de Lei Complementar n/n° 05/2021 de autoria 
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do Poder Executivo, que: “Modifica a estrutura organizacional da administração pública do 

Poder Executivo Municipal, cria a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana SEMOB), e 

dá outras providências”. Indicações de n°s: 872 a 897/2021 da lavra dos parlamentares: 

Ronaldo Almeida Caribé, Jurandy da Cruz Carvalho, Flavio Arruda Morais, Pedro Américo 

de Santana Silva Lopes, Jhonatas Lima Monteiro, José Marques de Messias, Josse Paulo 

Pereira Barbosa e Silvio de Oliveira Dias. Moção de n° 103/2021 de autoria da Vereadora 

Luciane Aparecida S. Brito Vieira. Correspondência: Ofício SMT/N° 053/2021 Assinado 

pelo Diretor Superintendente, Sr. Cleudson Santos Almeida, em 05 de abril de 2021, 

encaminhando documentação relativa à Receita e Despesa da Superintendência Municipal 

de Trânsito, referente ao mês de fevereiro do ano em curso. Ofício PROCON/N° 031/2021, 

assinado pelo seu Superintendente, Sr. Antonio Maurício Santana de Carvalho, em 17 de 

março de 2021, encaminhando Balancetes de Receita e Despesa da Superintendência 

Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, referente ao mês de fevereiro do corrente 

ano. > Nesse momento o presidente em exercício, Silvio de Oliveira Dias, em consonância 

com o Regimento Interno desta Casa Legislativa, designou os edis Ivamberg dos Santos 

Lima e Pedro Cícero Marcenio Silva, para conduzir ao Plenário a professora Marlede Silva 

Oliveira, Diretora da APLB Sindicato – Delegacia Sindical Sertaneja, para se pronunciar na 

Tribuna Livre, conforme Ofício nº 017/2021, datado de 12 de abril de 2021 e lido no 

Expediente da Sessão Ordinária realizada no dia 13 de abril de 202. Assumindo a Tribuna, 

a professora Marlede Silva Oliveira disse que é a terceira vez que vem a esta Casa para 

falar sobre os precatórios do Fundef (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 

Fundamental e Valorização do Magistério). Afirmou que os recursos estão disponíveis 

desde o ano de 2018 e que tem lutado em prol dos trabalhadores da educação no sentido de 

assegurar os seus direitos, uma vez que estes estão sendo prejudicados quando não 

receberam os recursos devidos. A oradora informou que em recente decisão o Congresso 

derrubou o veto presidencial à lei que determina o rateio à categoria de 60% do valor dos 

precatórios depositado na conta de estados e municípios e que a lei foi promulgada e 

publicada no Diário Oficial da União, em 26 de março do corrente ano. Solicitou que esta 

Casa forme uma Comissão específica para tentar resolver a questão. Afirmou que no caso 

de Feira de Santana, a quota total é de 248 milhões de reais que já foram pagos à Prefeitura, 

dos quais são 148 milhões de reais que devem ser destinados aos trabalhadores da 

educação, conforme norma do Ministério da Educação segundo a qual 60% dos recursos do 

Fundeb devem ser usados para remuneração dos servidores e o restante para investimentos 

em melhoria da educação. Cobrou do Prefeito Colbert Martins que encaminhe a esta Casa o 

Projeto de Lei Municipal que regulamenta a questão. Conclamou os vereadores desta 
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Câmara a apoiar o pleito objetivando garantir os direitos devidos. Finalizou seu 

pronunciamento informando que várias Prefeituras do país já estão adotando as 

providências legais para garantir o pagamento. Após o discurso da professora Marlede 

Oliveira, o primeiro Vice-Presidente, edil Silvio de Oliveira Dias, no exercício da 

presidência, colocou este Legislativo à disposição dos professores. A seguir o Presidente 

em exercício, vereador Silvio de Oliveira Dias, convidou os líderes a efetuarem suas 

inscrições. Durante as inscrições no Horário das Lideranças Partidárias, a parlamentar 

Eremita Mota de Araújo (PSDB) cedeu seu tempo de pronunciamento ao vereador Josse 

Paulo Pereira Barbosa (PSC). Na sequência, o parlamentar José da Costa Correia Filho 

(PATRI) transferiu seu tempo de discurso ao edil Ronaldo Almeida Caribé (MDB). No 

momento destinado ao Horário das Lideranças Partidárias, os seguintes parlamentares 

fizeram uso da palavra:  Pedro Américo de Santa Silva Lopes (DEM) teceu comentários 

acerca da falta de respostas às Indicações e Requerimentos feitos pelos parlamentares desta 

Casa, junto ao Poder Executivo, e conclamou os colegas vereadores para juntos buscarem 

um diálogo direto a fim de criar um criar fluxo de informações para dar respostas à 

Comunidade. Afirmou que a Administração Municipal tem o dever de responder aos pleitos 

deste Legislativo, que é o canal de comunicação entre o povo e o Governo Municipal. Disse 

que tem a sensação de não ser ouvido e que a falta de respostas impede que a população 

veja o esforço de cada edil desta Casa. Voltou defender a criação de um fluxo de 

informações e a criação de um canal direto de comunicação para resolver a questão. Foi 

aparteado pelo vereador Valdemir da silva Santos. Josse Paulo Pereira Barbosa (PSC), 

ainda com o tempo cedido pela vereadora Eremita Mota de Araújo (PSDB), saudou a todos 

desejando boas-vindas ao senhor Marcos Valentim e a professora Marlede Oliveira. Disse 

que concorda plenamente com o colega Pedro Américo, salientando que no governo 

municipal existem secretários que estão brincando de ser secretários e que a “batata está 

assando”. Criticou duramente o descaso e a falta de   respostas às demandas deste 

Legislativo, bem como o péssimo atendimento. Ressaltou que esta Casa é que aprova os 

Projetos e merece ser tratada com mais respeito. Afirmou que o Secretário de Saúde do 

Município é uma pessoa “truculenta”, informando que elaborou um Requerimento com o 

objetivo buscar informações sobre as clínicas conveniadas, que prestam serviços à 

Prefeitura através do Sistema Único de Saúde, e que vai “quebrar o monopólio” da saúde 

em Feira de Santana. Encerrou seu pronunciamento dizendo que o Secretário de Saúde teria 

“barrado” a iniciativa do Prefeito Colbert Martins de ampliar, em mais cinco leitos de UTI, 

no Hospital de Campanha da Prefeitura para atendimento de pacientes de Covid-19. 

Durante seu pronunciamento o orador foi aparteado pelo colega Emerson Costa dos Santos. 
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O Presidente desta Casa, edil Fernando Dantas Torres, assumiu o comando da Mesa 

Diretiva. Prosseguindo com o Horário das Lideranças o edil Ronaldo Almeida Caribé 

(MDB), utilizando também o tempo do PATRIOTA, inicialmente saudou a todos, passando 

a falar sobre pessoas desta Casa que gostam de “fofocas” e levam conversar retorcidas para 

o Prefeito e Vice-Prefeito. Disse que é uma pessoa de caráter, de palavra e está aqui para 

“olhar” pelo povo, salientando que não visa dinheiro ou poder e sim o bem estar da 

população. Se dirigiu ao colega Josse Paulo afirmando que não precisa utilizar meios 

escusos para receber quaisquer benefícios. Ressaltou que não precisa “barganhar” e nem 

“puxar o saco” de ninguém para obter vantagens. Repudiou a atitude das pessoas que estão 

tentando denegrir a sua imagem e fez um desafio de trazer um exame toxicológico para 

provar a integridade de sua saúde, afirmando que não usa drogas. Falou ainda que não 

critica quem utiliza drogas, pois cada pessoa responde por seus atos, mas reafirma que não 

faz uso de drogas. Assumindo a presidência, o primeiro vice-presidente, vereador Silvio de 

Oliveira Dias, passou a palavra ao edil Fernando Dantas Torres (PSD) que inicialmente 

saudou a todos e passou a falar sobre as atitudes de um empresário do Shopping Popular 

que está espalhando na cidade inteira, e a imprensa tem veiculado também, que ele vai 

acabar com o Feiraguai. Questionou qual o motivo de acabar o Feiraguai. Criticou o 

empresário defendendo a manutenção do Feiraguai que, no seu entendimento, não atrapalha 

ninguém. Disse não querer acreditar que existam na Prefeitura pessoas que apoiem e 

defendam as atitudes desse empresário “inescrupuloso” que está agindo como “dono da 

cidade”. Disse que é proprietário de um posto de combustíveis próximo ao Feiraguai, que 

viu aquele entreposto comercial ser construído, ressaltando que é um projeto bonito que 

nasceu da iniciativa popular, e que conhece e conversa com muitos comerciantes locais, 

sendo testemunha das dificuldades que estes enfrentam. Conclamou, na condição de 

Presidente, toda a Casa e a imprensa a defender a manutenção do Feiraguai e repudiar as 

ações desse empresário que quer acabar com o maior entreposto comercial de Feira de 

Santana, afirmando ficar triste com as pessoas que querem manipular o Poder Público e 

defender essa mudança que irá prejudicar muitas famílias. Em aparte o edil Luiz Ferreira 

Dias disse que três mil famílias dependem do Feiraguai. Em aparte o vereador Jurandy da 

Cruz Carvalho defendeu a manutenção, salientando que o Feiraguai é o maior centro 

turístico da cidade. Em aparte o edil Luiz Augusto de Jesus parabenizou o colega Fernando 

Torres e lembrou que já foi comerciante do entreposto. O vereador Edvaldo Lima dos 

Santos parabenizou o orador e defendeu a suspensão da cobrança de taxas no Shopping 

Popular. Em aparte o edil Josse Paulo Pereira Barbosa parabenizou o parlamentar Fernando 

Dantas Torres. Na sequência, o Presidente desta Casa, parlamentar Fernando Dantas 
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Torres, assumiu o comando da Mesa Diretiva. Dando continuidade ao Horário das 

Lideranças o parlamentar Petrônio Oliveira Lima (REPUBLICANOS) saudou a todos 

em especial aos dirigentes da APLB passando a registrar o “Dia do Índio”, falando de sua 

origem indígena. Dirigiu-se ao colega Edvaldo Lima dos Santos citando a passagem 

bíblica, Mateus,7: “não julgueis para que não sejais julgado. Porque com o juízo com 

que julgais, sereis julgados; e com a medida com que medis vos medirão a vós” afirmando 

que na condição de membro do Poder Legislativo está aqui para defender a população e não 

para agradar a qualquer vereador. Afirmou que só se curva “diante de Deus” e que não são 

discursos de gritaria que o farão parar de defender o que acredita. Disse que sempre lutará 

em prol do povo negro e dos menos favorecidos em qualquer lugar deste país. Lembrou a 

todos que os índios foram “assaltados” pelos portugueses que aqui chegaram e tomaram 

todas as terras, salientando que o colega deveria estudar mais a história e respeitar. 

Defendeu o princípio da impessoalidade que estabelece o dever da imparcialidade, 

afirmando que sempre irá discutir assuntos de relevância para Feira de Santana. Encerrou 

seu pronunciamento agradecendo o apoio do colega Valdemir da Silva Santos. Flávio 

Arruda Morais (PSB) saudou o radialista Elias Lúcio, jornalista Melk Moreno e aos 

demais integrantes da bancada de imprensa. Passou a discorrer sobre a questão da 

acessibilidade dos cadeirantes no transporte público do município, relatando as dificuldades 

diárias com elevadores quebrados e falta de boa vontade por parte dos motoristas de ônibus. 

Disse entender que estamos vivendo um momento preocupante por conta da pandemia da 

Covid-19 e que as pessoas têm esquecido que outros acontecimentos estão acontecendo. 

Falou que existe a necessidade de parar um pouco para pensar, refletir e nos colocar no 

lugar das pessoas portadoras de deficiência. Defendeu que a empatia seja exercitada a fim 

de que todos sejam tratados de maneira digna com o objetivo ajudar todas aquelas que 

fazem uso do transporte público em nosso município a conseguirem colocar em prática os 

seus direitos. Informou que fará um Requerimento ao Poder Público municipal 

questionando sobre a acessibilidade em Feira de Santana. Emerson Costa dos Santos 

(DC) discorreu sobre uma notícia veiculada no site Acorda Cidade acerca da cortina de 

proteção colocada nos ônibus urbano de Feira de Santana, lembrando que esta iniciativa 

partiu de Projeto aprovado nesta Casa. Afirmou querer acreditar que a matéria não é 

tendenciosa, ao colocar como sendo iniciativa do governo municipal com créditos para a 

Secretaria de Transportes e Trânsito. Registrou que esta luta foi iniciada pela Comissão de 

Saúde desta Casa, que esteve visitando os terminais de transbordo e constatou a 

precariedade das medidas protetivas para os trabalhadores das empresas e usuários, nesses 

locais e no interior dos ônibus. Disse não precisar de holofotes, mas que o jornalista que fez 



 

 

 

 

 
 

Feira de Santana 

CÂMARA  MUNICIPAL 
  Casa da Cidadania 

  

193 

 
RD 202128 

a matéria não transita no meio político e não acompanha os trabalhos deste Legislativo. 

Sílvio de Oliveira Diass (PT) registrou o Dia do Livro dos Espíritos, ocorrido no dia 18 de 

abril, dizendo que infelizmente a Sessão Solene em comemoração não pôde de ser 

realizada. Destacou que ser espírita é “procurar fazer a diferença sem se sentir diferente, é 

agir com lucidez e responsabilidade tomando a iniciativa do melhor em benefício de todos”. 

Passou a tecer comentários acerca da pandemia, que vem impactando diversos seguimentos 

da sociedade destruindo vidas e sonhos, afirmando que estamos longe de sanar os 

problemas acarretados pela mesma. Disse que a vacinação em massa é a única saída para 

banir de vez esse vírus e devolver a paz perdida, salvando vidas, empregos e reerguendo a 

economia do país. Falou da necessidade de ampliar a vacinação para grupos prioritários de 

trabalhadores que se expõem de maneira mais contundente no dia a dia do seu trabalho. 

Informou que protocolou nesta Casa Indicação incluindo algumas categorias a exemplo de 

agentes bancários, profissionais de vigilância, motoristas e cobradores de vans e ônibus, 

profissionais de imprensa dentre outros. Criticou o governo federal com relação a ameaça à 

democracia, salientando que estamos a “mercê” de um Presidente que não se preocupa com 

seu povo e enalteceu o trabalho e a postura do governador Rui Costa perante a pandemia. 

Encerrou seu pronunciamento criticando as filas e aglomerações no sistema de vacinação 

deste Município, pela falta de comunicação com a população no que diz respeito a logística 

adotada. Pedro Cícero Marcenio Silva (CIDADANIA) agradeceu o apoio dos colegas 

vereadores que lhe deram todo o suporte e atenção no dia que passou mal nesta Casa, na 

última terça feira, e louvou a Deus pela sua saúde. Apresentou um exame RT-PCR 

negativo, mas que vai repetir o exame porque um de seus assessores, que o acompanhava, 

testou positivo para a Covid-19. Parabenizou o colega Pedro Américo pelo seu 

pronunciamento reafirmando que também concorda com a postura do vereador na questão 

da necessidade de ter informações acerca das solicitações feitas por esta Casa. Afirmou que 

defenderá o povo sempre, sem perder a esperança, pois o seu papel é sempre buscar 

melhorias para a comunidade. Foi aparteado pelo edil Ivamberg dos Santos Lima. 

Valdemir da Silva Santos (PV) discorreu sobre a grande ocorrência de assassinatos em 

Feira de Santana, dizendo que no período de cinco dias ocorreram treze mortes e que 

oportunamente voltará a falar sobre a questão da violência nesta cidade. Chamou a atenção 

para o tema: equilíbrio e deu exemplo do colega Pedro Américo que brilhantemente usou a 

tribuna para lutar pela valorização desta Casa, ressaltando que é impossível a valorização 

deste Poder Legislativo se não houver equilíbrio. Pediu perdão aos colegas afirmando que 

por muitas vezes presencia a falta de equilíbrio, a exemplo de colegas colocando o “dedo na 

cara do outro”, desrespeitando a vida pessoal do outro e isso se chama desequilíbrio que, no 
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seu entendimento, não trará respeito a esta Casa, nem para o Executivo, nem para a 

população que acompanha de perto via internet. Disse ser necessário que todos entendam 

que cada um aqui nesta Câmara defende algo, defendendo o debate e o confronto da ideias 

com equilíbrio e respeito, resguardando a questão pessoal. Em Pela Ordem o vereador 

Edvaldo Lima dos Santos solicitou que o colega Valdemir da Silva Santos informe quem 

foi o vereador que “colocou dedo na cara”. Em Pela Ordem o edil Valdemir da Silva 

Santos disse que está tudo registrado nas filmagens e é só o colega requerer. O Presidente, 

vereador Fernando Dantas Torres, disse que é necessário acionar o Corregedor desta Casa 

para opinar sobre a questão. Jhonatas Lima Monteiro (PSOL) discorreu sobre a situação 

do Shopping Popular que, a seu ver, de Shopping só tem o nome e de Popular só tem o 

nome. Disse que esse é um problema que interessa a esta Casa e tem aparecido por diversas 

vezes quando surgem críticas e que devem ser adotadas providências para sanar esse 

problema, não só tendo cuidado na aprovação de matérias referentes ao tema, bem como no 

exercício fiscalizador deste Poder. Falou que na legislatura passada o senhor Elias 

Tergilene  esteve neste Plenário e desrespeitou esta Casa em inúmeras oportunidades, bem 

como o tratamento “terrível”  que o senhor Tergilene dispensa na mídia e com as pessoas 

do Shopping. Afirmou que existem inúmeros relatos de situações abusivas, com pessoas 

chegando a chorar. Defendeu que esta Casa apoie o relatório elaborado pela Defensoria 

Pública sobre a questão, bem como a instalação de uma CPI para investigar a situação 

daquele Shopping. Discorreu sobre a necessidade de revisão dos termos da Parceria Público 

Privada-PPP, a fim de garantir condições mais favoráveis aos comerciantes, pois entende 

que o contrato existente é abusivo, afirmando que tomará como sua responsabilidade essa 

questão e conclamou seus pares a agir da mesma maneira. Sugeriu que se faça uma 

pesquisa mínima no Google sobre o senhor Elias Tergilene para saber o histórica de 

“delinquência” dele. Encerrou seu pronunciamento defendendo que o Poder Público não 

pode deixar sob a responsabilidade de um indivíduo com esse perfil a administração do 

Shopping Popular e agora do Feiraguai, sendo necessário que sejam adotadas providências 

sobre a situação atual, voltando a defender a instalação de uma CPI a fim de evitar os 

abusos existentes. Em aparte os vereadores Edvaldo Lima dos Santos, Jurandy da Cruz 

Carvalho e Ivamberg dos Santos Lima contribuíram com o pronunciamento do orador. 

Durante o pronunciamento do vereador Jhonatas Lima Monteiro o Presidente desta Casa, 

edil Fernando Dantas Torres, deu início ao Grande Expediente, quando o orador 

continuou seu discurso. Ainda no Grande Expediente o parlamentar Josse Paulo Pereira 

Barbosa iniciou seu pronunciamento louvando a Deus “onipotente, onisciente, 

onipresente” e chamou a atenção de todos sobre a situação da pandemia em que o baiano 
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não tem dinheiro para se alimentar adequadamente, afirmando que é “covardia” a 

realização dessas blitz que o Governo do Estado obriga os policiais militares a realizar. 

Defendeu que o momento de dor e de dificuldades sejam respeitados, pois os policiais 

trabalham revoltados com a situação. Falou da necessidade do Governo do Estado dar uma 

atenção melhor a esses profissionais. Passou a mencionar diversos estados e os salários 

destinados em cada localidade aos policiais militares. Comparou estes valores ao salário 

pago à categoria supracitada na Bahia e salientou que a situação se configurava em uma 

vergonha visto que os profissionais tinham mais reconhecimento em outras regiões.  

Relatou as dificuldades enfrentadas pelos policiais na Bahia, bem como o trabalho árduo 

exercido por eles, uma vez que colocam suas vidas em risco. Em aparte, os edis Edvaldo 

Lima dos Santos, Silvio de Oliveira Dias e Flávio Arruda Morais usaram da palavra. Dando 

continuidade, o orador à tribuna parabenizou o Presidente deste Legislativo, salientando 

que agora esta Casa tem um comando de respeito e mencionou o parlamentar José da Costa 

Correia Filho, policial aposentado, bem como disse que apoia o senhor Otto Alencar para 

governador da Bahia. Declarou que a polícia militar da Bahia necessita de investimentos. 

Em aparte, o vereador Emerson Costa dos Santos. Prosseguindo, o parlamentar Josse Paulo 

Pereira Barbosa destacou que pertencia à base governista e teceu comentários críticos ao 

Secretário Municipal de Saúde ao indagar se este atuava para servir o governo municipal ou 

ao estadual. Expôs a situação do Hospital de Campanha e enunciou que fica triste com os 

problemas enfrentados pelos policiais militares. Logo após, teceu comentários críticos ao 

ex-secretário de segurança pública do estado da Bahia. Em aparte, o vereador Jurandy da 

Cruz Carvalho. Ao concluir seu pronunciamento, o orador à tribuna salientou que a verdade 

machucava e voltou a elencar os salários dos policiais militares em outros estados 

brasileiros. Em Pela Ordem os edis Edvaldo Lima dos Santos, Luiz Augusto de Jesus e 

Jhonatas Lima Monteiro solicitaram suas inscrições para falar em Explicações Pessoais. O 

Presidente desta Casa, vereador Fernando Dantas Torres, deu início a Ordem do Dia, 

quando foram apreciadas as seguintes proposições: < Em segunda discussão o Projeto de 

Lei nº 033/2021 de autoria do edil Emerson Costa dos Santos, foi o qual foi aprovado por 

unanimidade dos presentes com dezenove votos favoráveis. Em Pela Ordem, o 

parlamentar Pedro Américo de Santana Silva Lopes solicitou a inclusão do Projeto de Lei 

nº 013/2021 na pauta da Ordem do Dia. Neste momento, o Presidente esclareceu ao 

vereador que o Projeto constaria na Ordem do Dia da próxima Sessão, caso houvesse 

disponibilidade. Em segunda discussão o Projeto de Lei nº 036/2021 de autoria do 

parlamentar Silvio de Oliveira Dias, o qual, em votação, franqueou-se a palavra ao edil 

Pedro Américo de Santana Silva Lopes. Em seguida, a proposição supracitada foi aprovada 
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por unanimidade dos edis presentes, com dezenove votos favoráveis. Em primeira 

discussão o Projeto de Lei nº 018/2021 de autoria do vereador Pedro Cícero Marcenio 

Silva, com Parecer contrário da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR), foi 

adiado de pauta por duas Sessões por solicitação do autor, em Pela Ordem e aquiescência 

do Plenário, após o Pela Ordem do edil Luiz Augusto de Jesus informando que existe uma 

lei de sua autoria similar a presente proposição. Em primeira discussão o Projeto de Lei nº 

044/2021 de iniciativa do edil Luiz Augusto de Jesus, com Parecer da Comissão de 

Constituição, Justiça e Redação (CCJR), foi aprovado por unanimidade dos edis presentes, 

com vinte votos favoráveis. Em primeira discussão o Projeto de Lei nº 045/2021 de 

autoria do vereador Luiz Augusto de Jesus, com Parecer da Comissão de Constituição, 

Justiça e Redação (CCJR). Em discussão a este, franqueou-se a palavra ao edil Emerson 

Costa dos Santos, o qual solicitou adiamento de pauta da matéria. Em Pela Ordem, o autor 

da proposição solicitou a retirada de pauta desta, o que foi aprovado pelos parlamentares 

presentes. Em primeira discussão, o Projeto de Lei nº 046/2021, de lavra do edil Jurandy 

da Cruz Carvalho, o qual teve Parecer exarado pela CCJR opinando pela devolução ao 

autor. Em discussão a este, franqueou-se a palavra ao autor da matéria e, em seguida, este 

solicitou adiamento de pauta por duas Sessões, o que foi aprovado por unanimidade. Em 

primeira discussão, o Projeto de Lei nº 048/2021, de autoria do vereador José Marques de 

Messias, o qual teve Parecer contrário exarado pela CCJR. Em discussão a este, franqueou-

se a palavra ao edil Silvio de Oliveira Dias, que foi aparteado pelo vereador Fernando 

Dantas Torres. Neste momento, a segunda Secretária desta Casa, 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 autor da proposição solicitou adiamento de 

pauta por três Sessões, o que foi aprovado por unanimidade dos presentes. Em primeira 

discussão, o Projeto de Lei nº 049/2021, de iniciativa do parlamentar Luiz Augusto de 

Jesus, o qual teve Parecer exarado pela CCJR, em votação, o Parecer foi aprovado por 

unanimidade dos presentes. Na sequência, em votação à proposição, franqueou-se a palavra 

ao autor e aos edis Pedro Américo de Santana Silva Lopes, o qual foi aparteado pelo edil 

Fernando Dantas Torres, e Edvaldo Lima dos Santos. Neste momento, a segunda 

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

e, em seguida, o transferiu ao Presidente desta Casa, vereador Fernando Dantas 

Torres. Em Pela Ordem, o edil Luiz Augusto de Jesus registrou que, em votação, não 

cabia aparte. Na sequência, o Presidente informou que o Tribunal de Contas dos 

Municípios do Estado da Bahia -TCM encaminhou as contas de 2018 da Prefeitura 

Municipal, as quais serão apreciadas e votadas nas próximas Sessões. Em Pela Ordem, o 
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edil Silvio de Oliveira Dias solicitou que as contas fossem disponibilizadas para consulta. 

Logo após, ainda em votação à proposição, concedeu-se oportunidade de discurso aos 

vereadores Ivamberg dos Santos Lima e Valdemir da Silva Santos. Na sequência, a 

primeira Secretária, vereadora Luciane Aparecida Silva Brito Vieira, assumiu o 

comando da Mesa Diretiva e, logo após, o transferiu ao Presidente desta Casa, edil 

Fernando Dantas Torres. Em seguida, franqueou-se a palavra ao parlamentar Silvio de 

Oliveira Dias. Por solicitação, em Pela Ordem, dos edis Edvaldo Lima dos Santos e 

Josse Paulo Pereira Barbosa, e autorização do Presidente desta Casa, edil Fernando 

Dantas Torres, segue, na íntegra, o pronunciamento do edil Silvio de Oliveira Dias, na 

votação do Projeto em pauta: “Senhor Presidente, senhoras e senhores vereadores, amigos 

da imprensa e amigas da imprensa. Infelizmente os discursos que nós ouvimos aqui hoje 

são fora da realidade, fora do contexto. Nós temos um governo federal que há todo 

momento negou a doença, há todo momento esse Presidente falou que era uma gripezinha, 

há todo momento esse Presidente disse quem tiver que morrer que morra. Esse Presidente 

não tomou nenhuma atitude responsável em relação à Covid-19, pelo contrário, nós já 

estamos no quarto Ministro da Saúde. Quatro, um pior que o outro, um mais incompetente 

que o outro. Até morte por falta de oxigênio nós tivemos e estamos aqui a ouvir alguns 

vereadores defendendo. Nós temos uma CPI, pastor Valdemir, que está em curso para 

discutir e investigar o que está acontecendo neste país. E lhe digo, se há alguém para ser 

preso é esse Presidente genocida, assassino de mais de trezentos e setenta e cinco mil 

pessoas. Presidente assassino, genocida, que vai ser julgado, vai ser julgado, se não for 

julgado neste país, será julgado pelos tribunais internacionais, porque ele está cometendo 

um crime contra a humanidade. Ele está cometendo um crime contra a humanidade e será 

julgado, denunciado já foi, denunciado já foi, e quando nós vemos uma discussão absurda 

que só acontece neste país, querendo que a iniciativa privada compre vacinas, é um absurdo 

senhor vereador. Nós não podemos ter neste país níveis diferentes de cidadãos, não 

podemos. No mundo todo a com pra da vacina vem sendo liderada pelo governo federal. 

Nos Estados Unidos já compraram mais de quinhentos milhões de vacinas e no Brasil nós 

somos sem vacina, hoje nós não temos vacina nem na Bahia, nem em feira de Santana e em 

muitos locais do Brasil. Por incompetência? Não, por ação deliberada desse Presidente 

genocida, assassino. A gente tem que efetivamente falar a verdade, tem que apontar e dizer: 

ele é assassino, ele é responsável pelas mortes que estão acontecendo neste país. Se as 

famílias, inclusive aqui de Feira de Santana, perderam seus familiares, se há um culpado 

para se apontar, é a esse Presidente e também aos seu seguidores, senhor vereador Edvaldo 

Lima. Os seus seguidores que ficam aqui defendendo, dizendo que ele está certo. Está 
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errado, nós não podemos aceitar, e não aceitaremos nesta Casa discursos que venham 

defender um assassino, que a todo momento negou comprar vacina. Os laboratórios vieram 

ao Brasil oferecer vacina e ele se negou a comprar, quando poderia ter comprado as 

vacinas. Nós vemos aí o processo que está acontecendo em relação a ANVISA, eles que 

reclamavam tanto do aparelhamento do Estado, aparelharam todos os órgãos e ficam agora 

ideologicamente conduzindo as ações dos órgãos. Vejam o que está acontecendo no 

Ministério do Meio Ambiente, é a mesma coisa que vem acontecendo no Ministério da 

Saúde. O aparelhamento ideológico. O mundo todo vem buscando ações para combater, 

aqui no Brasil não. É uma política, não neoliberal, ultraliberal, ultraliberal. Essa discussão 

da compra de vacinas pela iniciativa privada é um absurdo, só em nosso país vem 

acontecendo. E o deputado federal Zé Neto acertou e acertou muito quando votou contra 

isso. Não poderia de forma nenhuma aceitar que a iniciativa privada viesse concorrer com o 

SUS. Nós temo o SUS, temos que valorizar, temos que enaltecer. A todo momento nós 

temos que defender o SUS e não podemos aceitar que a iniciativa privada venha a 

concorrer com o SUS, porque é ele que garante que o pobre, o rico, o negro, o branco, o 

indígena, o quilombola tenha acesso a vacina. E nesta Casa nós vamos continuar 

defendendo o SUS, nós vamos continuar defendendo a vacina para todos e, principalmente, 

vamos continuar denunciando que esse Presidente é genocida e é assassino. Vamos 

continuar, porque quem nos deu a voz, quem nos garantiu o poder de estar aqui nesta 

tribuna foi o povo de Feira de Santana. E o povo da Bahia não aceita e não aceitará, senhor 

Pastor Valdemir, e as eleições de 2022 virão sim, virão para trazer de volta a alegria para o 

nosso povo. O nosso povo vai voltar a sorrir, mas vai voltar a sorrir com o nosso presidente 

Lula. Homem responsável, sensato e competente, que o mundo reconhece como presidente. 

Reconhece pela competência e o Partido dos Trabalhadores voltará a governar este país e 

com certeza o nosso povo terá um presidente competente. Muito obrigado, senhor 

Presidente!” Em Pela Ordem o vereador Edvaldo Lima dos Santos requereu cópia da 

presente Ata. Em Pela Ordem, o edil Emerson Costa dos Santos solicitou discursar em 

declaração de voto. Logo após, a matéria supracitada foi aprovada por unanimidade dos 

presentes com dezenove votos favoráveis e abstenção do edil Edvaldo Lima dos Santos. Na 

sequência, em declaração de voto, franqueou-se a palavra aos parlamentares Emerson Costa 

dos Santos, Edvaldo Lima dos Santos, Silvio de Oliveira Dias, Valdemir da Silva Santos, 

Pedro Américo de Santana Silva Lopes e Jhonatas Lima Monteiro. Neste momento, a 

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

Diretiva. Ainda em declaração de voto, franqueou-se a palavra ao parlamentar Fernando 

Dantas Torres. Em Pela Ordem¸ o edil José Marques de Messias registrou a presença da 
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vereadora licenciada, Gerusa Maria Bastos Silva Sampaio, na galeria desta Casa. 

Reassumindo o comando da Mesa Diretiva o Presidente desta Casa, edil Fernando Dantas 

Torres declarou encerrada a presente Sessão, às doze horas e vinte e um minutos, sendo 

convocada outra para a amanhã, à hora regimental, com a seguinte pauta:< Em primeira 

discussão o Projeto de Lei nº 050/2021 de iniciativa do edil Flávio Arruda Morais, com 

Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR). Em primeira discussão o 

Projeto de Lei nº 051/2021 de autoria do edil Edvaldo Lima dos Santos, com Parecer 

contrário da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR). Em votação única os 

Requerimentos nºs: 53, 57 e 67/2012 de iniciativa do parlamentar Jhonatas Lima 

Monteiro; 55 e 75/2021 de autoria do edil Josse Paulo Pereira Barbosa; 64 e 65/2021 de 

autoria do vereador Luiz Augusto de Jesus; 66/2021 de iniciativa do parlamentar Silvio de 

Oliveira Dias; 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 93 ,94 e 95/2021 

de autoria do vereador José Marques de Messias e 92/2021 de autoria do edil Valdemir da 

Silva Santos. Moção nº 100/2021 de iniciativa do vereador Josse Paulo Pereira Barbosa>. 

Para constar, eu, Eliana Mara Assunção Rocha Costa, Redatora de Debates desta Casa, em 

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

 

   

 

 

 


