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Ata da 30ª 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 27 de 

abril de 2021. 

 

Aos vinte e sete 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 trigésima 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 Presidente desta Casa, vereador Fernando Dantas Torres, 

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, edil Fernando Dantas Torres, 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 065 a 067/2021, sendo os 

primeiros de autoria do edil Silvio de Oliveira Dias e o último de iniciativa do parlamentar 

Pedro Américo de Santana Silva Lopes, que, na devida ordem, “Institui a Semana 

Municipal de Atenção à Criança e ao Adolescente com Diabetes Mellitus no Município de 

Feira de Santana”; “Assegura a prioridade de acesso à educação infantil a crianças de zero a 

cinco anos de idade com deficiência” e “Considera o H2F Associação Hip-Hop de Feira de 

Santana e Região de Utilidade Pública Municipal, e dá outras providências”. 

Requerimentos nºs 106 a 109/2021, de lavra dos vereadores Ivamberg dos Santos Lima, 

Luiz Ferreira Dias e Silvio de Oliveira Dias. Indicações nºs 940 a 958/2021, de autoria dos 

parlamentares Jurandy da Cruz Carvalho, Silvio de Oliveira Dias, Fabiano Nascimento de 

Souza, Emerson Costa dos Santos, Pedro Cícero Marcenio Silva, Luciane Aparecida Silva 
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Brito Vieira, Petrônio Oliveira Lima e Josse Paulo Pereira Barbosa. Moção nº 104/2021, de 

iniciativa da vereadora Luciane Aparecida Silva Brito Vieira. Correspondências: Ofício nº 

069/2021, datado do dia 22 de abril do corrente ano e assinado pelo Prefeito Municipal 

Colbert Martins da Silva Filho, solicitando que seja alterado o regime de análise do Projeto 

de Lei nº 004/2021, que “Dispõe sobre a regulamentação do rateio dos honorários 

advocatícios de sucumbência, e dá outras providências”, de regime de urgência para o 

regime de tramitação normal. Ofício nº 0917/2020, datado do dia 17 de março do ano de 

dois mil e vinte e assinado pela Senhora Ana Luyza Reis Mendonça, Secretária Geral 

do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia – TCM/BA, informando que 

o Plenário do referido tribunal apreciara a prestação de contas da Prefeitura Municipal de 

Feira de Santana, referente ao exercício financeiro de 2018, processo nº 05040e19, e, em 

conformidade com o voto do Conselheiro Relator, foi proferida decisão no sentido da 

Aprovação com Ressalvas com imputação de multa, publicada, em resumo, no Diário 

Oficial Eletrônico do TCM, edição de 30/10/2019, tendo seu trânsito em julgado ocorrido 

em 17/03/2020>. Nesse momento o Presidente, Fernando Dantas Torres, em consonância 

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

Lima e José Marques de Messias, para conduzir ao Plenário o senhor Eritan Machado, 

Vice-Presidente, representando a senhora Maria Sandra Lima de Freitas, Presidente do 

Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de Feira de Santana, para se 

pronunciar na Tribuna Livre, conforme Ofício nº 001/2021, datado de 14 de abril de 2021 

e lido no Expediente da Sessão Ordinária realizada no dia 20 de abril de 2021. Assumindo a 

Tribuna, o senhor Eritan Machado saudou a todos, em especial ao vereador Silvio Dias que 

fez um Indicação colocando os empregados de estabelecimentos bancários e prestadores de 

serviços na quarta fase da vacinação e ao Presidente Fernando Torres pela oportunidade. 

Defendeu a importância de incluir os trabalhadores de estabelecimentos bancários e seus 

prestadores de serviços na quarta fase do Plano Municipal de Vacinação, explicando que é 

mais que uma demanda classista, mas uma demanda epidemiológica e que o atraso na 

vacinação não expõe apenas a classe em pauta, mas milhares de pessoas que utilizam os 

serviços bancários. Afirmou que os bancos são os principais vetores de contaminação, pois 

as agências vivem lotadas, com filas gigantescas, uma vez que em algum momento as 

pessoas necessitam ir a uma agência bancária. Salientou que as agências bancárias são 

localizadas em prédios fechados, existindo também o manuseio de cédulas. Falou sobre a 

publicação do Decreto 10.282/2020 que dispõe sobre atividade bancária como serviço 

essencial e que a partir de então os bancos têm funcionado normalmente, inclusive nos 

períodos de “lockdown”. Citou o exemplo da Caixa Econômica Federal que vem 
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funcionando constantemente para o pagamento do Auxílio Emergencial. Informou que o 

Sindicato já protocolou cento e vinte denúncias no Ministério Público do Trabalho, uma 

quantidade extremamente relevante, no seu entendimento, sem contar com as pessoas 

infectadas que não fazem o devido registro, bem como os prestadores de serviços. Disse 

que a média de bancários infectados é três vezes superior à média de contaminação no 

município. Imputou a demora na vacinação ao descaso do Governo Federal e defendeu que 

seja feita uma análise para detectar as categorias de trabalhadores mais expostas. Apontou 

os números da pandemia, ressaltando tratar-se de vidas humanas, voltando a defender a 

vacinação a fim de preservar a vida humana, que é o maior bem. Finalizou seu 

pronunciamento afirmando que com a vacinação os agentes bancários estarão aptos a ajudar 

na retomada econômica do país. Dando prosseguimento a Sessão o Presidente, edil 

Fernando Dantas Torres, conclamou a Comissão de Saúde desta Casa a fazer uma análise 

da questão ora colocada pelo dirigente sindical e colocou esta Casa à disposição da 

categoria, ressaltando que o que a Câmara puder fazer em prol da vida será feito. Afirmou 

que contraiu Covid ao manusear cédulas. Disse também que esta Casa irá fiscalizar os 

bancos e reclamou do atendimento precário, em especial na Caixa Econômica Federal e 

Banco do Brasil. Convidou o representante sindical a retornar a esta Câmara para abordar 

essa questão. Em Pela Ordem o vereador Emerson Costa dos Santos colocou a Comissão 

de Saúde à disposição e informou que a Secretaria de Saúde do Município tem que seguir o 

cronograma do Governo Federal e só poderá ser diferente quando o Município adquirir 

vacinas. Em seguida, a parlamentar Luciane Aparecida colocou a Comissão Especial de 

enfrentamento à pandemia à disposição. Por fim, o edil Fernando Torres colocou a Casa da 

Cidadania à disposição dos bancários. A seguir o Presidente, vereador Fernando Dantas 

Torres, convidou os líderes a efetuarem suas inscrições. Em Pela Ordem o edil Luiz 

Augusto de Jesus requereu que fosse respeitado um minuto de silêncio pelo falecimento da 

professora Maria Santana, Dona Zizi, mãe do Deputado Federal José Neto, falando também 

em nome do Presidente Fernando Torres. Em Pela Ordem o vereador Josse Paulo Pereira 

Barbosa solicitou que fosse respeitado um minuto de silêncio pelo falecimento da senhora 

Wilma Soares. No momento destinado ao Horário das Lideranças Partidárias, os 

seguintes parlamentares fizeram uso da palavra: Luiz Augusto de Jesus (Liderança do 

Governo) teceu comentários sobre o pronunciamento do representante do Sindicato dos 

Empregados em Estabelecimentos Bancários de Feira de Santana e solicitou ao Prefeito 

Municipal a inclusão também dos trabalhadores dos CREAS e CRAS de Feira de Santana, 

como prioridade na vacinação, pois trabalham na linha de frente de enfrentamento à 

pandemia. Parabenizou o Presidente Jair Bolsonaro pela recente visita a esta cidade, para 
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inaugurar trecho da BR 101, salientando que pôde presenciar o carinho e a atenção com o 

povo. Registrou que o Presidente prometeu a conclusão da duplicação do anel de contorno 

de Feira de Santana. Josse Paulo Pereira Barbosa (PSC), utilizando também o horário do 

PSB, cedido pelo vereador Flávio Arruda Morais, inicialmente saudou a todos da 

comunidade pobre de Feira de Santana e informou que a partir do próximo domingo estará 

na Rádio Subaé colocando no ar o programa Caldeirão em Ação, na defesa da moralidade e 

da democracia. Disse que está retornando para a Rádio Subaé depois de quinze anos, no 

horário de dez até as treze horas, do domingo, ressaltando que é um horário nobre em que 

irá debater sobre os assuntos da cidade, em especial os assuntos tratados nesta Casa 

Legislativa. Afirmou que o programa será uma tribuna onde será mostrada a verdade, a 

moralidade e a cidadania acima de tudo. Elogiou o Presidente deste Legislativo, edil 

Fernando Dantas Torres, que está no segundo mandato de vereador nesta Casa, foi 

Deputado Estadual, Deputado Federal, Secretário de Governo do Estado, pela sua 

honradez, salientando que ele é um político preparado e tem condições de exercer qualquer 

cargo neste país, inclusive o de Prefeito de Feira de Santana. Foi aparteado pelo colega 

Flávio Arruda Morais. Em Pela Ordem, o vereador Pedro Américo de Santana Silva Lopes 

concedeu o tempo da liderança da maioria para incorporar ao do parlamentar Fernando 

Torres. O vereador Edvaldo Lima dos Santos, assumiu a direção dos trabalho, ad hoc, e 

passou a palavra ao parlamentar Fernando Dantas Torres (PSD) que saudou a todos, em 

especial a imprensa e passou a comentar uma notícia veiculada no site Bahia Notícias que 

aponta Feira de Santana como uma das cidades mais violentas do mundo e que ao ver o 

título da notícia, ele imaginou que Feira seria a vigésima ou a trigésima cidade mais 

violenta do Brasil mas, ao fazer um  levantamento, ficou estarrecido com a posição de Feira 

como a cidade mais violenta do Brasil, ressaltando que vivemos em um “estado de guerra”. 

Criticou o presidente Jair Bolsonaro, que foi seu colega da época da Câmara dos 

Deputados, por vir à Feira com um aparato de seguranças, questionando pra que aquilo, 

salientando que ninguém cobrou dele a respeito deste problema que esta cidade enfrenta na 

segurança pública. Criticou o Presidente que veio inaugurar 20 km de asfalto, ressaltando 

que a população bate palmas, mas esquece que nós vivemos numa das cidades mais 

violentas do mundo. Afirmou que Tel Aviv e o Líbano são mais seguros. Disse que o 

Presidente Bolsonaro, enquanto deputado, tinha como bandeira a defesa da segurança 

pública, mas até agora não fez nada para melhorar a situação de violência. Falou que não 

bate palmas para Bolsonaro, nem para Rui Costa até para Colbert, pois esses não buscam 

alternativas para coibir a violência. Questionou o papel da Guarda Municipal. Encerrou 

voltando a afirmar que o Presidente Bolsonaro não trouxe recursos e ideias para resolver a 



 

 

 

 

 
 

Feira de Santana 

CÂMARA  MUNICIPAL 
  Casa da Cidadania 

  

209 

 
RD 202130 

questão da violência nesta cidade, que está um “caos” e jogou todos no “Caldeirão do 

Paulão”. Durante o pronunciamento do orador a vereadora Luciane Aparecida Silva Brito 

Vieira, segunda secretária desta Casa, assumiu a direção dos trabalhos. Após utilizar a 

Tribuna, o Presidente desta Casa, vereador Fernando Dantas Torres Reassumiu a direção da 

Mesa. Em Pela Ordem o edil Luiz Augusto de Jesus solicitou que fosse formada uma 

comissão de vereadores para uma audiência com o Secretário de Segurança Pública do 

Estado da Bahia a fim de discutir a questão da violência neste Município. O Presidente, 

Fernando Dantas Torres, acatou a solicitação e elogiou a sugestão do vereador. Dando 

continuidade ao Horário das Lideranças o edil Emerson Costa dos Santos (DC) abordou 

a questão das recentes chuvas ocorridas nesta cidade, salientando que os bairros Baraúnas, 

Queimadinha, Parque Ipê, dentre outros, sofreram muito com alagamentos e aparecimentos 

de buracos que prejudicam a locomoção. Falou que no viaduto da avenida João Durval a 

água chegou a ficar acumulada em um metro de altura, invadindo calçadas e casas do 

entorno. Criticou a obra do citado viaduto, salientando que é um equipamento recente em 

que deviam ter sido efetuados estudos de drenagem para resolver a questão. Criticou as 

obras do centro da cidade que apresentam buracos, informando que “sulapou” o asfalto 

feito recentemente na rua Castro Alves. Falou também sobre cargas que foram perdidas no 

Centro de Abastecimento desta cidade em razão dos alagamentos. Disse que fará um 

Requerimento buscando informações, junto ao Poder Executivo Municipal, sobre essas 

obras recentes, uma vez que foram feitas com o dinheiro público e a sociedade não pode ser 

“lesada”. Durante seu discurso o orador foi aparteado pelos colegas Josse Paulo Perereira 

Barbosa e Luiz Augusto de Jesus. A seguir o vereador Luiz Ferreira Dias (PROS) 

agradeceu a Deus pela saúde e paz, passando a falar sobre a relocação dos camelôs da rua 

Marechal Deodoro, ressaltando que são pessoas lutadoras, guerreiras, buscando ganhar o 

“pão de cada dia” para levar aos familiares. Solicitou ao Prefeito Municipal Colbert que 

reveja a situação para que essas pessoas não passem fome. Defendeu uma reorganização no 

próprio local e conclamou todos os colegas da Casa a abraçar a causa dos camelôs. 

Encerrou seu pronunciamento solicitando dispensa do restante da Sessão a fim de ir ao 

local do impasse com os camelôs. O parlamentar Edvaldo Lima dos Santos (MDB) 

inicialmente informou que esteve ontem na solenidade com o Presidente Jair Bolsonaro, 

passando a parabenizar o Presidente desta Casa, edil Fernando Dantas Torres pelo recente 

pronunciamento, afirmando que a questão da violência é uma preocupação de todos nesta 

Casa e de todos os baianos. Afirmou que a situação é resultado da omissão do Governo do 

Estado que não promove ações para cioibir a violência nesta cidade e no Estado da Bahia e 

que a população de Feira de Santana está “encurralada” diante da insegurança. Ratificou 
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que o Governo do Estado tem pecado muito no que diz respeito à segurança pública. 

Encerrou seu pronunciamento parabenizando o Presidente Bolsonaro pela promessa de 

duplicação do anel de contorno desta cidade, o que acarretará uma maior fluidez no trânsito 

local. Dando prosseguimento o vereador Valdemir da Silva Santos (PV) chamou a 

atenção da Comissão de Meio Ambiente desta Casa sobre a denúncia de sofrimento dos 

animais que vivem no Parque da Lagoa solicitando que seja realizada uma visita ao local a 

fim de verificar a veracidade. Passou a tecer comentários sobre o pronunciamento do 

Presidente deste Legislativo, edil Fernando Dantas Torres, acerca da violência nesta cidade, 

imputando a culpa ao descaso do Governo do Estado e ao uso indiscriminado de drogas. 

Afirmou que a droga é o que patrocina o crime e que sua igreja tem lutando muito para 

combater esse uso indiscriminado de drogas. Disse que as drogas são instrumentos para o 

mal, enriquecendo quem está no topo, ressaltando a necessidade de conscientizar a 

juventude a combater tais vícios. O edil Pedro Cícero Marcenio Silva (Cidadania) 

parabenizou o servidor desta Casa, Jorge Bike, pelo aniversário e passou a agradecer ao 

Secretário Municipal de Serviços Públicos, Eliziário Ribeiro, por ter atendido a sua 

solicitação e ter autorizado a limpeza na comunidade de Três Riachos e oportunamente 

deverá ser feita no bairro Viveiros. Disse que recebeu em sua casa a visita do Pastor Tom e 

algumas lideranças ligadas ao orador, agradecendo a atenção e o apoio que recebeu na sua 

campanha para vereador. Afirmou que estará apoiando e caminhando cem por cento com o 

Pastor Tom no pleito eleitoral de 2022, para uma vaga na Assembleia Legislativa. Ratificou 

o seu apoio incondicional ao candidato “Tom é meu amigo”. A seguir o parlamentar 

Petrônio Oliveira Lima (Republicanos) parabenizou também o servidor Jorge Bike, 

passando a discorrer sobre os problemas da Avenida de Canal, próximo da Rua Platina, que 

dá acesso à Rua Nova, afirmando que as vias necessitam de reparos urgentes a fim de 

garantir a acessibilidade das pessoas, pois as recentes chuvas as tornaram intransitáveis. 

Solicitou que a Secretaria de Serviços Públicos proceda a limpeza do Canal que está muito 

sujo, exalando um grande mau cheiro e correndo o risco de invadir as casas no entorno. 

Abordou a questão na necessidade de limpeza do Conjunto Viveiros, em especial na 

entrada, ratificando a solicitação do colega Pedro Cícero Marcenio Silva, buscando o 

melhor para a população.  O vereador José da Costa Correia Filho (Patriota) disse que 

concorda “em partes” com o pronunciamento do colega Fernando Dantas Torres, afirmando 

que a amizade do Prefeito Colbert com o Presidente Bolsonaro e os Ministros, vai reforçar 

a segurança em Feira de Santana, salientando que já foi firmado um compromisso nesse 

sentido, inclusive com uma audiência já marcada no gabinete do Ministro da Justiça. Disse 

que o Prefeito está atento e preocupado com a violência em Feira de Santana. Parabenizou 
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o Presidente Bolsonaro pela visita a Bahia e a esta cidade, ressaltando que o Brasil nunca 

teve um presidente como ele. Pediu respeito à sua condição de vereador, pois tem direito a 

exercer seu posicionamento e merece respeito. Reafirmou que o Prefeito Colbert Martins 

tem compromisso, palavra e trabalha em prol da cidade, salientando que a SEPREV e a 

Guarda Municipal não tem por objetivo o combate a criminalidade, pois quem combate a 

criminalidade é a polícia militar. Parabenizou a Rondesp que, no seu entendimento atua 

com um serviço de excelência e que fala com conhecimento de causa, pois é cabo da 

polícia militar. Finalizou dizendo que o policiamento em Feira de Santana é um dos 

melhores e questionou como é que uma pesquisa feita por internet pode ter credibilidade. 

Parabenizou a Base Comunitária de policiamento da Rua Nova, sob o comando do Tenente 

Morais, pelo trabalho de excelência no combate a violência. Durante o discurso do último 

orador, o comando da Mesa Diretiva foi assumido pelo primeiro Vice-Presidente, edil 

Silvio de Oliveira Dias. Em Pela Ordem, o parlamentar José Marques de Messias (DEM) 

cedeu seu tempo ao edil Fernando Dantas Torres (PSD), o qual comentou que o 

Presidente Jair Bolsonaro veio a Feira de Santana, fez a maior festa quando deveria ter 

apresentado soluções e recursos para combater a violência na Bahia, principalmente em 

Feira de Santana, já que sua pauta de campanha envolvia a Segurança Pública. Disse que 

hoje a violência já está banalizada em Feira de Santana, que vivemos em uma “guerra” e 

estamos correndo risco a todo momento. Criticou os colegas desta Casa que “batem 

palmas” para o Presidente Bolsonaro. Foi aparteado pelo vereador José da Costa Correia 

Filho. Jurandy da Cruz Carvalho (PL) discursou sobre a barragem de Pedra do Cavalo, 

afirmando que no local não há nenhum estudo para produção de defeso. Comentou sobre os 

rios da região que servem à população baiana, com água e peixes para consumo. Explicou o 

que é o “defeso”, salientando a necessidade de existir essa modalidade a fim de preservar a 

produção para a pesca. Defendeu a realização de estudos por parte dos Governos Federal, 

Estadual e Municipal com o objetivo de que seja implantado o defeso na região, em 

especial no lago de Pedra do Cavalo. Em Pela Ordem, o vereador Valdemir da Silva 

Santos requereu ao Presidente Fernando Torres que agilizasse a confecção da carteira de 

identificação dos vereadores, pois no dia anterior ele não conseguiu tirar uma foto com o 

Presidente da República Jair Messias Bolsonaro por não possuir essa identidade. Em 

resposta, o Presidente Fernando Torres disse que é normal a demora de alguns meses na 

entrega da mencionada carteira, pois passa por processo de licitação. O Presidente desta 

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

Pedro Américo de Santana Silva Lopes (DEM), entrou no debate da segurança pública 

afirmando que o Governo Federal tem algumas obrigações, citando uma Emenda 
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Parlamentar, do falecido Deputado Lázaro, que já está no Ministério da Justiça, destinando 

recursos para a segurança desta cidade, em especial para a Guarda Municipal, aguardando 

apenas o parecer de um técnico desse ministério. Disse que o papel principal da Guarda 

Municipal é o de prevenção e cuidado dos equipamentos públicos, faz também um trabalho 

“ostensivo”, mas não tem a função específica e direta de segurança pública. Afirmou que a 

segurança pública é dever do Estado e que o Presidente da República e o Prefeito 

Municipal não têm autoridade sobre os policiais militares. Falou também que é importante 

lembrar que existe a Polícia Civil e que o Governo do Estado é muito bom em 

“propaganda”, salientando a divulgação de chegada de viaturas, que sozinhas não resolvem 

a questão. Afirmou que existe omissão do Governo do Estado que desestruturou a Polícia 

Civil da Bahia, que era uma das mais atuantes e que o governo do PT não valoriza o 

profissional e que essa política de desvalorização das polícias acarreta favorecimento para o 

crescimento do tráfico e da violência no Estado. Abordou a questão da falta de 

oportunidades para os jovens, pois todos os dados apresentam a educação da Bahia como 

uma das piores do Brasil e que a falta de perspectivas dos jovens induz a procura por 

caminhos que promovem o aumento da violência. Defendeu a busca de alternativas para 

alocar recursos para a segurança pública e falou sobre uma audiência agendada entre o 

Prefeito Colbert e o Ministro da Justiça. Defendeu a necessidade urgente de cuidar da 

cidade e ressaltou a postura do Prefeito Colbert que tem visão de longo prazo com as 

questões de infraestrutura deste Município. Falou que as recentes chuvas foram atípicas e 

intensas e as dificuldades urbanas ao longo do contexto histórico não podem ser resolvidas 

de maneira imediata. Informou que, depois de muitos anos, o prefeito está fazendo o certo, 

que é realizar um estudo de reavaliação da cidade como um todo, bem como para a 

macrodrenagem, quando firmou contrato com a Universidade Federal da Bahia, ressaltando 

que é uma atitude corajosa e merece aplausos, pois o último estudo nesse sentido tem vinte 

anos. Afirmou que tais estudos serão apresentados na próxima semana. Durante o 

pronunciamento o orador foi aparteado pelos edis Luiz Augusto de Jesus, Edvaldo Lima 

dos Santos e Flávio Arruda Morais. Em Pela Ordem a parlamentar Eremita Mota de 

Araújo (PSDB) cedeu seu tempo ao edil Josse Paulo Pereira Barbosa (PSC), que 

agradeceu a cessão do tempo e passou a falar sobre a obrigação de todos desta Casa na 

defesa da comunidade, em especial nesse período de pandemia e que está aqui para legislar 

e fazer cumprir as leis, passando a tecer comentários críticos sobre a situação dos 

comerciantes do Shopping Popular. Abordou a questão da CPI, que já foi pedida nesta 

Casa, para apurar a problemática do Shopping Popular, de iniciativa do edil Jhonatas Lima 

Monteiro. Falou que só se pode acusar com o ônus da prova e que, na cidade de Feira de 
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Santana, o empresário Elias Tergilene não tem, até então, nenhuma conduta que o 

desabonasse. Solicitou que, antes da instauração da CPI, o Presidente abrisse espaço nesta 

Casa para o empresário apresentar explicações. Requereu que a sessão ordinária da próxima 

quinta-feira seja transformada em sessão especial para que o empresário possa se 

pronunciar nesta Câmara. Em resposta, o Presidente Fernando Torres disse que a Tribuna 

Livre está à disposição do empresário Elias Tergilene para discurso, desde que ele se 

expresse de forma respeitosa. Desse modo, o orador Josse Paulo frisou que o mencionado 

empresário precisa tecer algumas explicações, inclusive sobre comentários de que o 

Feiraguay iria acabar. Afirmou que o senhor Elias Tergilene lhe garantiu que, em respeito à 

Câmara Municipal, autorizará a isenção aos comerciantes daquele entreposto comercial. 

Finalizou seu pronunciamento dizendo que o senhor Elias Tergilene deverá comparecer 

nesta Casa, de maneira respeitosa e que o que está em jogo aqui é a defesa daqueles 

comerciantes menos favorecidos. Em aparte, usaram a palavra os vereadores Eremita Mota 

de Araújo e Jhonatas Lima Monteiro. Logo após, em Pela Ordem, o edil Ivamberg dos 

Santos Lima solicitou que o Presidente consultasse o Plenário a respeito da aceitação do 

empresário Elias Tergilene nesta Casa para fazer uso da Tribuna Livre e adiantou que ele 

não concorda. Em Pela Ordem, o vereador Edvaldo Lima dos Santos disse que já tramita 

nesta Casa um Projeto que visa isentar os comerciantes do Shopping Popular de 

pagamentos de taxas enquanto perdurar a pandemia de Covid-19, e após o período 

pandêmico, os custos só retornarão após discussão nesta Casa. Em Pela Ordem, o 

parlamentar Pedro Cícero Marcenio Silva disse que gostaria de ouvir Elias Tergilene em 

uma CPI, por isso apoia a instauração do inquérito. Em Pela Ordem, o edil Edvaldo Lima 

dos Santos disse que concorda com a liberação do senhor Elias Tergilene para uso da 

Tribuna Livre e após ouvi-lo, que seja analisada a instauração da CPI. Em Pela Ordem, o 

parlamentar Josse Paulo Pereira Barbosa parabenizou a postura do Presidente em aceitar a 

vinda do supracitado empresário a esta Casa e questionou se os vereadores trabalham pelo 

povo ou não. Logo após, O Presidente deste Legislativo, Fernando Dantas Torres, disse que 

o Regimento é omisso quanto à consulta ao Plenário para autorização de Tribuna Livre. 

Assim, ele reiterou a importância desta Casa ouvir o empresário Elias Tergilene e orientou 

os vereadores a se limitarem ao discurso sobre o Shopping Popular. Em Pela Ordem, o 

vereador Ivamberg dos Santos Lima disse que é necessário seguir os ritos do Regimento 

Interno quanto ao uso da Tribuna Livre, tais como recebimento de Ofício, leitura do mesmo 

no Expediente e posterior autorização. Salientou que, conforme o Regimento Interno, os 

vereadores não podem apartear o orador durante o uso da Tribuna Livre. Em Pela Ordem, 

o vereador Edvaldo Lima dos Santos disse que, em uma entrevista, o empresário Elias 
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Tergilene chamou o Presidente Fernando Torres de mentiroso e sugeriu que a Casa da 

Cidadania elaborasse uma Moção de Repúdio a esta fala. Neste momento, o Presidente 

disse que está “vacinado” contra este tipo de comentário e frisou que o terreno doado pela 

Prefeitura para construção do Shopping Popular custou quarenta milhões de reais e que, 

além disso, a Prefeitura investiu treze milhões de reais na Cidade das Compras. Em Pela 

Ordem, o parlamentar Luiz Ferreira Dias argumentou que, na outra Legislatura, o 

mencionado empresário fez acusações contra ele, sem as devidas provas. Em Pela Ordem, 

o vereador Josse Paulo Pereira Barbosa disse que está hora dos vereadores lutarem pelo 

povo e não disseminarem “ódio”. Em Pela Ordem, o edil Pedro Cícero Marcenio Silva 

disse que apoia o presidente na decisão de ouvir o empresário. Por fim, o Presidente 

Fernando Torres sugeriu ao vereador Josse Paulo Pereira Barbosa que orientasse o 

empresário Elias Tergilene a solicitar a Tribuna Livre para que, no dia seguinte, o Ofício 

fosse lido no Expediente e, dessa forma, a Tribuna Livre pudesse ser liberada para a 

próxima quinta-feira, seguindo os ritos regimentais. O Presidente desta Casa, vereador 

Fernando Dantas Torres, deu início a Ordem do Dia, quando foram apreciadas as 

seguintes proposições: <Em segunda discussão, os Projetos de Lei nºs 013/2021, de 

iniciativa do edil Pedro Américo de Santana Silva Lopes, o qual foi aprovado por 

unanimidade dos edis presentes. Em declaração de voto, o autor do Projeto usou a palavra. 

Em Pela Ordem, a parlamentar Eremita Mota de Araújo solicitou suspensão da sessão por 

dez minutos, após votação dos projetos em segunda discussão, para diálogo com o 

advogado da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR). Logo após, o presidente 

Fernando Torres solicitou leitura dos três próximos projetos em segunda discussão para 

votação em bloco, conforme autorização dos autores e anuência plenária. Em Pela Ordem, 

o parlamentar Edvaldo Lima dos Santos disse que se absteria da votação no Projeto nº 

049/2021. Em Pela Ordem, o edil Silvio de Oliveira Dias, explicou que, na votação em 

bloco, os vereadores deveriam encaminhar voto único para todos os projetos. Em seguida, 

em segunda discussão, os Projetos de Lei nºs 044/2021, de iniciativa do vereador Luiz 

Augusto de Jesus, 049/2021, de autoria do edil Luiz Augusto de Jesus e 050/2021, de lavra 

do parlamentar Flávio Arruda Morais foram votados em bloco e aprovados pela 

unanimidade dos edis presentes, com abstenção do edil Edvaldo Lima dos Santos ao 

Projeto nº 049/2021. Logo após, a sessão foi suspensa por dez minutos para explicações do 

advogado da Comissão de Constituição, Justiça e Redação - CCJR junto aos vereadores. 

Reaberta a sessão, o comando da Mesa Diretiva foi assumido pelo primeiro Vice-

Presidente, vereador Silvio de Oliveira Dias, o qual deu continuidade à Ordem do Dia 

com as seguintes matérias: em primeira discussão, os Projetos de Lei nºs 023/2021, de 
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iniciativa do vereador Jurandy da Cruz Carvalho, com Parecer contrário da CCJR foi 

retirado de pauta, a pedido do autor; 025/2021, de autoria do parlamentar Flávio Arruda 

Morais, com Parecer contráro da CCJR foi retirado de pauta, conforme solicitação do autor 

e 026/2021, de lavra do edil Valdemir da Silva Santos, com Parecer da CCJR, cujo Parecer 

foi aprovado pela unanimidade dos edis presentes. Durante a votação, usaram a Tribuna o 

autor da matéria e os vereadores Edvaldo Lima dos Santos e Josse Paulo Pereira Barbosa. 

Em Pela Ordem, o vereador Josse Paulo Pereira Barbosa disse que conforme Regimento 

Interno deve existir alternância na fala em votação entre um vereador contrário e outro 

favorável ao Projeto. Em Pela Ordem, o edil Luiz Augusto de Jesus salientou que acredita 

que todos os edis opinarão favoravelmente ao Projeto. Em Pela Ordem, o parlamentar 

Pedro Américo de Santana Silva Lopes disse que, nesse caso, não cabe inscrição para 

alternância entre um vereador contrário e outro a favor. Neste momento, o segundo Vice-

Presidente desta Casa, parlamentar Josse Paulo Pereira Barbosa, assumiu o comando 

da Mesa Diretiva. Na sequência, ainda em votação à matéria supracitada, franqueou-se a 

palavra ao edil Silvio de Oliveira Dias. Em Pela Ordem, o edil Luiz Augusto de Jesus 

solicitou que o colega Silvio Dias se ativesse ao assunto do projeto. Em Pela Ordem, o 

parlamentar Pedro Cícero Marcenio Silva comunicou que se ausentaria da sessão por 

motivo de força maior. Logo após, o comando da Mesa Diretiva foi reassumido pelo 

primeiro Vice-Presidente, edil Silvio de Oliveira Dias, o qual concedeu a oportunidade 

na votação do Projeto aos parlamentares Petrônio Oliveira Lima, Jhonatas Lima Monteiro e 

Ivamberg dos Santos Lima. Logo após, o Projeto de Lei nº 026/2021 foi aprovado pela 

maioria dos edis presentes, com votos contrários dos vereadores Jhonatas Lima Monteiro e 

Ivamberg dos Santos Lima>. Esgotado o horário regimental, o primeiro Vice-Presidente 

desta Casa, edil Silvio de Oliveira Dias, no comando da Mesa Diretiva, declarou encerrada 

a presente Sessão, as doze horas e trinta e nove minutos, sendo convocada outra para a 

amanhã, à hora regimental, com a seguinte pauta:< Em segunda discussão, o Projeto de 

Lei nº 026/2021, de iniciativa do vereador Valdemir da Silva Santos. Em votação única, os 

Requerimentos nºs 49/2021 de iniciativa do parlamentar Emerson Costa dos Santos; 55 e 

75/2021 de autoria do edil Josse Paulo Pereira Barbosa; 67/2021 de autoria do vereador 

Jhonatas Lima Monteiro; 69/2021 de autoria da Comissão Especial; 70 e 71/2021 de autoria 

do parlamentar Petrônio Oliveira Lima; 72, 73 e 74/2021 de autoria do edil Luiz Ferreira 

Dias; 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 100, 102, 103 

e 104/2021 de autoria do vereador José Marques de Messias; 92 e 96/2021 de autoria do 

edil Valdemir da Silva Santos; 97 e 98/2021 de autoria do parlamentar Pedro Américo de 

Santana Silva Lopes; 99 e 105/2021 de autoria do edil Flávio Arruda Morais e 101/2021 de 
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autoria do vereador Ivamberg dos Santos Lima. Moção nº 100/2021, de autoria do edil 

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.     

 

   

 

 

 


