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Ata da 31ª 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 28 de 

abril de 2021. 

 

Aos vinte e oito 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 trigésima primeira Sessão 

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

qual compareceram os vereadores Edvaldo Lima dos Santos, Emerson Costa dos Santos, 

Eremita Mota de Araújo, Fabiano Nascimento de Souza, Fernando Dantas Torres, 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 Fernando Dantas Torres, Presidente desta Casa, 

declarou aberta a presente Sessão e solicitou da vereadora Eremita Mota de Araújo, 

segunda Secretária, a leitura da Ata da Sessão anterior, a qual foi submetida à apreciação 

plenária e aprovada pela unanimidade dos edis presentes. Em seguida, solicitou da primeira 

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

previamente constantes para o Expediente do dia, que vão a seguir: <Projeto de Lei n/nº 

064/2021, de autoria do parlamentar Flávio Arruda Morais, que “Dispõe sobre a 

obrigatoriedade dos Shoppings Centers e estacionamentos rotativos a disponibilizarem em 

seus guichês de estacionamento o pagamento através de cartões de débito, crédito e 

aplicativos de celular”. Requerimento nº 110/2021, de iniciativa do edil Emerson Costa 

dos Santos. Indicações nºs 959 a 976/2021, de lavra dos vereadores Fabiano Nascimento 

de Souza, Josse Paulo Pereira Barbosa, Pedro Américo de Santana Silva Lopes, Luiz 

Augusto de Jesus, Edvaldo Lima dos Santos e Silvio de Oliveira Dias>. Em Pela Ordem, o 

edil Josse Paulo Pereira Barbosa (PSC) registrou que, de maneira democrática, o senhor 

Elias Tergilene encaminhou Ofício a esta Casa para solicitar fazer uso da palavra em 

Tribuna Livre. No Horário das Lideranças Partidárias, o edil Emerson Costa dos 

Santos (DC) discorreu sobre a última reunião realizada pela Comissão Especial de 
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Enfrentamento à Pandemia do Covid-19. Destacou que a referida reunião contou com a 

presença do senhor Fábio Vilas-Boas, Secretário da Saúde do Estado da Bahia, e, na 

oportunidade, este declarou que, para a construção de um gripário em Feira de Santana, a 

intervenção do Prefeito Municipal era necessária. Salientou que a saúde era prioridade e 

que as disputas políticas deveriam ser interrompidas. Enunciou que a Covid-19 continuava 

vitimando a população e que se fazia necessário combater a pandemia para salvar vidas. 

Mencionou locais disponíveis neste município para a construção de gripários. Neste 

momento, o parlamentar Luiz Ferreira Dias (PROS) transferiu seu tempo de discurso ao 

orador à tribuna. Dando continuidade, o vereador Emerson Costa dos Santos (DC) 

discorreu sobre o papel da imprensa feirense e expôs que esta deveria solicitar ao Prefeito 

Colbert Martins da Silva Filho esclarecimentos relativos ao porquê de um gripário não ter 

sido construído mesmo com a verba necessária disponível e o apoio concedido pelo 

Secretário da Saúde do Estado da Bahia. Destacou, ainda, a necessidade de atuar para 

garantir a saúde da população. Em aparte, os edis Luiz Ferreira Dias (PROS) e Ivamberg 

dos Santos Lima (PT). Ao concluir seu pronunciamento, o orador à tribuna destacou que a 

construção de um gripário se configurava em uma iniciativa da Prefeitura Municipal e 

solicitou que o Presidente desta Casa dialogasse com o Poder Executivo para propiciar esta 

benfeitoria ao povo. Logo após, o vereador Jhonatas Lima Monteiro (PSOL), em tempo 

cedido pelo parlamentar Fernando Dantas Torres (PSD), exprimiu que os feirantes que 

atuavam na Rua Marechal Deodoro enfrentavam grandes problemas. Destacou que o local 

se configurava em um comércio de rua de extrema importância para este município. 

Salientou que os feirantes da região supracitada estavam sofrendo perseguições e enunciou 

que as obras propiciadas no local não duraram muito tempo devido às chuvas dos últimos 

dias. Exteriorizou que as pessoas desejavam a organização do centro da cidade, mas eram 

contrárias à expulsão dos trabalhadores. Declarou que as pessoas que trabalhavam na Rua 

Marechal Deodoro sofriam enquanto tentavam agendar uma reunião com o Prefeito Colbert 

Martins da Silva Filho para dialogar sobre a situação que enfrentavam. Em aparte, os edis 

Luiz Ferreira Dias (PROS) e Silvio de oliveira Dias (PT). Dando continuidade, o orador à 

tribuna disse que nenhuma situação seria resolvida sem diálogo e sem a discussão de 

alternativas para o centro da cidade. Registrou que protocolara uma Indicação com o 

objetivo de apresentar alternativas à organização da Rua Marechal Deodoro. Ao tecer suas 

considerações finais, declarou que os feirantes da rua supracitada estavam dispostos a 

resistir ao mencionar a manifestação ocorrida no dia anterior e salientou que o governo 

municipal deveria cumprir com o que fora acordado. Em seguida, o vereador Pedro 

Cícero Marcenio Silva (CDN) mencionou que, neste dia, completava mais um ano de 
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vida. Agradeceu a Deus por isto e salientou que enfrentou muitas lutas e dificuldades. 

Destacou que morava em Feira de Santana há vinte e cinco anos e, em seguida, conclamou 

seus pares ao dizer que, no dia anterior, dialogara com o Prefeito Municipal sobre o 

sofrimento da população nas unidades básicas de saúde. Mencionou um vídeo veiculado 

nos meios de comunicação, o qual evidenciava a superlotação nas unidades básicas de 

saúde, e solicitou que mais vacinas fossem destinadas para este município. Destacou que as 

pessoas estavam sofrendo com as filas nos postos de saúde, sobretudo porque, além da 

vacina contra a Covid-19, também estava ocorrendo a vacinação contra a gripe. Declarou 

que era necessário defender o povo e mencionou que o Prefeito se atentaria à situação. Por 

fim, disse que a vacinação deveria ser retomada nas unidades básicas de saúde. Na 

sequência, o parlamentar Petrônio Oliveira Lima (REP) congratulou o edil Pedro Cícero 

Marcenio Silva (CDN) por seu aniversário e discorreu sobre a atuação da Vigilância 

Sanitária neste município. Solicitou que o coordenador da vigilância sanitária em Feira de 

Santana fizesse a desburocratização da concessão de alvarás de funcionamento para que o 

comércio se tornasse mais dinâmico. Declarou que esta desburocratização seria viável para 

estabelecimentos que necessitavam realizar pequenos reparos, sobretudo porque estes locais 

poderiam adquirir alvarás provisórios desde que as retificações necessárias nas empresas 

não gerassem riscos à população. Exteriorizou que a burocratização impedia que 

comerciantes e empresários conseguissem empreender em Feira de Santana. Por fim, 

conclamou o Prefeito Colbert Martins da Silva Filho para avaliar a situação. Na sequência, 

o edil Edvaldo Lima dos Santos (MDB) discorreu que os habitantes dos distritos de Maria 

Quitéria e Tiquaruçu estavam preocupados com a duplicação de uma pista localizada em 

um trecho da BR-116, a qual liga Feira de Santana a Serrinha. Expôs sua preocupação com 

a ausência de viadutos e passarelas no local mencionado e salientou que os habitantes 

seriam os mais prejudicados na situação. Destacou que, sem viadutos e passarelas, os 

cidadãos enfrentariam riscos porque teriam que atravessar em um trecho da rodovia. 

Exprimiu que, na região onde se encontrava um equipamento de fiscalização da Secretaria 

da Fazenda do Estado da Bahia a situação se agravaria visto que havia uma unidade de 

saúde e a população teria que transitar sem a devida segurança. Salientou que os problemas 

vislumbrados na obra mencionada eram de responsabilidade do poder público. Exteriorizou 

que, de acordo com especialistas e técnicos, seria necessário construir três viadutos e oito 

passarelas para atender à população local. Destacou que a obra se encontrava em fase de 

conclusão e, ainda assim, os viadutos e passarelas não tinham sido viabilizados. Ao 

finalizar seu pronunciamento, conclamou o Presidente desta Casa, edil Fernando Dantas 

Torres, para dialogar com o Prefeito Municipal sobre a situação. Em Pela Ordem, o 
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parlamentar Valdemir da Silva Santos (PV) cedeu seu tempo de pronunciamento ao edil 

Josse Paulo Pereira Barbosa (PSC). Logo após, o parlamentar Josse Paulo Pereira 

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

Valdemir da Silva Santos (PV) e Flávio Arruda Morais (PSB), discorreu que participara de 

uma reunião com o senhor Fábio Vilas-Boas, Secretário da Saúde do Estado da Bahia, 

juntamente com os demais membros da Comissão Especial de Enfrentamento à Pandemia 

do Covid-19. Declarou que o Secretário Municipal de Saúde deste município, senhor 

Marcelo Moncorvo Britto, atuava de maneira “disfarçada” na secretaria. Exteriorizou que o 

referido secretário mencionara que as promessas referentes ao aumento do número de leitos 

para combate à Covid-19, feitas pelo Prefeito Colbert Martins da Silva Filho nos meios de 

comunicação, estavam “sepultadas”. Expôs que o Deputado Federal Zé Neto fora 

responsável por levar o secretário municipal supracitado para dialogar com o Secretário da 

Saúde do Estado da Bahia. Destacou que isto lhe causava estranhamento porque o deputado 

federal mencionado era inimigo político do Prefeito Municipal. Indagou a quem o 

Secretário Municipal de Saúde, senhor Marcelo Moncorvo Britto, apoiava e salientou que 

não entendeu a situação. Questionou qual seria o posicionamento do Prefeito Colbert 

Martins da Silva Filho diante do ocorrido. Destacou que o secretário municipal de saúde de 

Feira de Santana fazia “jogo duplo”. Em aparte, o edil Ivamberg dos Santos Lima (PT). 

Dando continuidade, o orador à tribuna disse que apenas soubera da presença do Deputado 

Federal Zé Neto na reunião ao chegar no local. Disse que não tinha nada contra o referido 

deputado, mas destacou que o parlamentar Ivamberg dos Santos Lima (PT) não lhe 

informara sobre a presença daquele. Salientou que, ainda assim, de maneira educada, 

participara da referida reunião. Em Pela Ordem, o vereador Ivamberg dos Santos Lima 

(PT) disse que o orador à tribuna deveria respeitar seus pares. Prosseguindo, o edil Josse 

Paulo Pereira Barbosa (PSC) declarou que estava estarrecido porque um funcionário da 

Prefeitura Municipal, senhor Emerson Tavares Ribeiro, Chefe da Divisão da Juventude de 

Feira de Santana e pessoa ligada ao Secretário Municipal de Agricultura, Recursos Hídricos 

e Desenvolvimento Rural, senhor Pablo Roberto, expusera que os edis desta Casa eram 

“ladrões”. Neste momento, o primeiro Vice-Presidente desta Casa, edil Silvio de 

Oliveira Dias, assumiu o comando da Mesa Diretiva. Em aparte, o vereador Fernando 

Dantas Torres (PSD). Dando continuidade, o orador à tribuna disse que possuía gravações 

referentes à denúncia citada e indagou se o Prefeito Colbert Martins da Silva Filho sabia 

que uma pessoa ligada ao governo municipal tentava desmoralizar os parlamentares desta 

Casa. Disse que fizera vinte cópias de um CD, destacando que neste constavam denúncias 

relativas à concessão de cestas básicas por parte de candidatos que tinham por objetivo 



 

 

 

 

 
 

Feira de Santana 

CÂMARA  MUNICIPAL 
  Casa da Cidadania 

  

221 

 
RD 202131 

serem eleitos no ano anterior. Mencionou a necessidade de haver uma Comissão 

parlamentar de Inquérito (CPI) das cestas básicas neste Legislativo. Em Pela Ordem, o 

vereador Ivamberg dos Santos Lima (PT) indagou se havia alguma tipificação criminosa 

nas gravações que constavam no CD. Destacou que, se houvesse, o edil à tribuna tinha a 

obrigação de denunciar a situação. Em aparte, o vereador Fernando Dantas Torres (PSD). 

Dando continuidade, o edil Josse Paulo Pereira Barbosa (PSC) solicitou que os vereadores 

da base governista assinassem o Requerimento que tinha por objetivo autorizar a realização 

de uma CPI relativa à concessão de cestas básicas. Disse que cópias do CD supracitado 

estavam com seus advogados e indagou se o Prefeito Municipal permitiria que alguém 

desmoralizasse os parlamentares desta Casa. Declarou que a situação era vergonhosa. Neste 

momento, o edil Jhonatas Lima Monteiro (PSOL) concedeu o tempo da liderança da 

minoria ao vereador Josse Paulo Pereira Barbosa (PSC). Em aparte, o vereador Pedro 

Cícero Marcenio Silva (CDN). Dando continuidade, o orador à tribuna registrou que jamais 

concedeu cestas básicas para conseguir ser eleito. Declarou que a falta de respeito era 

lamentável e destacou que elaborara uma Moção de Repúdio ao referido Chefe da Divisão 

da Juventude de Feira de Santana. Enunciou que o Prefeito Colbert Martins da Silva Filho 

era digno e não se corrompia. Conclamou o Presidente desta Casa para solicitar ao Prefeito 

Municipal a apuração das denúncias mencionadas. Em aparte, o vereador Fernando Dantas 

Torres (PSD) destacou que o Requerimento que versava sobre a realização da CPI das 

cestas básicas foi elaborado e solicitou que os parlamentares assinassem o documento. Por 

fim, o edil Josse Paulo Pereira Barbosa (PSC) disse que os parlamentares desta Casa 

deveriam ser respeitados. Em Pela Ordem, o edil Emerson Costa dos Santos solicitou que 

a denúncia feita pelo orador à tribuna constasse em Ata. Na sequência, o edil Ivamberg 

dos Santos Lima (PT) destacou que a Comissão Especial de Enfrentamento à Pandemia do 

Covid-19 tem dialogado com diversos profissionais atuantes no combate ao coronavírus e 

mencionou a doutora Melissa Falcão, o secretário municipal de saúde e o secretário da 

saúde do estado da Bahia. Em aparte, o edil Fernando Dantas Torres (PSD) apresentou o 

Requerimento relativo à realização da CPI das cestas básicas. Dando continuidade, o orador 

à tribuna congratulou esta Casa pela iniciativa de realizar a CPI das cestas básicas e, em 

seguida, solicitou a realização de uma reunião com o Prefeito Municipal para tratar sobre o 

combate à Covid-19 em Feira de Santana. Logo após, discorreu sobre a implantação da 

Central de Libras neste município, salientando que esta tinha por objetivo garantir que os 

surdos fossem acompanhados por intérpretes em suas necessidades. Salientou que isto se 

configurava em uma vitória para a comunidade surda de Feira de Santana e destacou que, 

brevemente, a referida central iniciará suas atividades. Destacou que a referida central 
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funcionará no Centro de Apoio Pedagógico, órgão do Governo do Estado, localizado nas 

imediações do Instituto de Educação Gastão Guimarães. Ao tecer suas considerações finais, 

congratulou os parlamentares desta Casa pelas assinaturas favoráveis à realização da CPI 

das cestas básicas. No momento destinado ao Grande Expediente, o vereador Edvaldo 

Lima dos Santos (MDB) expôs a preocupação dos comerciantes que trabalhavam no 

Shopping Popular no que concerne às dificuldades enfrentadas visto que muitos não 

conseguiam garantir o sustento aos seus familiares. Discorreu que, embora o entreposto 

comercial tivesse a referida nomenclatura, este se encontrava sob o domínio de um 

empresário ganancioso e malicioso, senhor Elias Tergilene. Exteriorizou que se reunira 

com os comerciantes do Shopping Popular no último sábado, às nove horas, oportunidade 

na qual a categoria dialogara consigo sobre a situação que os trabalhadores têm enfrentado 

no local. Registrou que os comerciantes que atuavam no Shopping Popular tinham que 

pagar taxas exorbitantes para manter seus negócios e mencionou que as lâmpadas do 

entreposto comercial estavam queimadas, de modo que os trabalhadores precisaram arcar 

com esta despesa. Expôs os problemas enfrentados pelos comerciantes e relatou que, na 

reunião mencionada, informara que o Projeto de Lei nº 053/2021, de sua autoria, se 

encontrava em tramitação nesta Casa. Declarou que a referida proposição versava sobre a 

suspensão das taxas cobradas aos comerciantes do Shopping Popular. Conclamou seus 

pares a se atentarem para a situação e registrou que, em reunião com os comerciantes do 

Shopping Popular, o senhor Elias Tergilene comunicou que, quem não pagasse as taxas 

cobradas, poderia deixar de atuar no local. Disse que esta Casa representava a população e 

jamais seria omissa ao fato. Em aparte, o edil Jhonatas Lima Monteiro (PSOL). Dando 

continuidade, o orador à tribuna exprimiu que comerciantes que atuavam no Shopping 

Popular faleceram devido aos problemas enfrentados no referido entreposto comercial. 

Salientou que os parlamentares não poderiam permitir a continuidade desta situação e os 

congratulou por atuarem a favor dos comerciantes do Shopping Popular. Mencionou a 

importância do comércio feirense e salientou que não podia se calar diante dos fatos que 

ocorriam neste município. Ao tecer suas considerações finais, destacou que o senhor Elias 

Tergilene deveria conceder os devidos esclarecimentos neste Legislativo e ressaltou que 

permaneceria atento ao pronunciamento deste, que solicitara fazer uso da palavra em 

Tribuna Livre. Em seguida, o vereador Valdemir da Silva Santos (PV) congratulou o 

vereador Pedro Cícero Marcenio Silva (CDN) por seu aniversário. Em aparte, o edil Pedro 

Cícero Marcenio Silva (CDN). Dando continuidade, o orador à tribuna discorreu que, 

quando Feira de Santana ganhava destaque nos meios de comunicação, comumente isto 

acontecia devido aos problemas ocorridos neste município. Declarou que o aumento do 
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índice de violência neste município estava relacionado ao uso de drogas e expôs a 

importância de Feira de Santana no cenário nacional. Exteriorizou que, por este município 

se configurar em um entroncamento, a circulação de drogas era facilitada. Em aparte, o edil 

Emerson Costa dos Santos (DC). Prosseguindo, o orador à tribuna declarou que faltavam 

políticas públicas para atender à população e discorreu que o Campo do Beira Riacho se 

encontrava em reforma, fechado para os projetos exercidos no local devido à pandemia. 

Destacou a importância do referido campo para a comunidade e mencionou a atuação dos 

parlamentares José da Costa Correia Filho (PATRI) e Pedro Américo de Santana Silva 

Lopes (DEM), bem como a do Prefeito Colbert Martins da Silva Filho, na região. Discorreu 

que também lutava pela realização de benfeitorias no local e ressaltou que faltavam 

políticas públicas sobretudo para atender às crianças ao destacar que estas, muitas vezes, 

eram recrutadas para a criminalidade. Discorreu sobre os trabalhos sociais que realizava e 

salientou que, como pastor e evangélico, atuava a favor da juventude. Enunciou que, 

frequentemente, notava jovens fazendo uso de drogas na Praça Central e relatou que se 

aproximava deles para dialogar e conscientizá-los. Ressaltou que aqueles que usavam 

drogas patrocinavam o avanço da criminalidade. Salientou que, como político e cidadão, 

permaneceria conscientizando a população. Disse que, além de cobrar por ações do poder 

público municipal, era necessário conscientizar os cidadãos. Destacou, ainda, que o 

Governo do Estado também deveria atuar, efetivamente, no combate ao uso de drogas 

sobretudo ao investir na segurança pública. Neste momento, a primeira Secretária desta 

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

Diretiva. Em aparte, o edil Edvaldo Lima dos Santos (MDB). Ao finalizar seu 

pronunciamento, o orador à tribuna declarou que a população não deveria normalizar o uso 

de drogas. Neste momento, o segundo Vice-Presidente desta Casa, edil Josse Paulo 

Pereira Barbosa, assumiu o comando da Mesa Diretiva. Na sequência, a parlamentar 

Luciane Aparecida Silva Brito Vieira (MDB) destacou que, no dia doze de maio, será 

comemorado o Dia do Enfermeiro. Exteriorizou seu desejo de que a data fosse comemorada 

com alegria e entusiasmo. Registrou que, no entanto, a categoria não era prestigiada. Expôs 

seu repúdio ao documento que fora contrário à aprovação do Projeto de Lei nº 2.564/2020, 

o qual versava sobre o aumento do piso salarial dos enfermeiros, bem como sobre a carga 

horária de técnicos e auxiliares de enfermagem. Salientou que repudiava não apenas a 

classe médica, mas também a Associação Brasileira de Medicina, pois estas foram 

contrárias à tramitação do referido projeto. Destacou que o argumento utilizado se pautava 

na situação do país em meio à pandemia e registrou que os planos de saúde e os hospitais 

particulares permaneciam lucrando. Mencionou dados referentes à Agência Nacional de 
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Saúde, os quais expuseram que, considerando os primeiros nove meses do ano de dois mil e 

vinte, as operadoras de saúde tiveram um lucro líquido no valor de quinze bilhões de reais. 

Exteriorizou que o grupo formado pelos cento e vinte e dois maiores hospitais particulares 

do país encerraram o ano de dois mil e vinte com o lucro líquido de trinta bilhões de reais. 

Destacou que os parlamentares desta Casa deveriam refletir sobre a situação e exteriorizou 

que, em meio à pandemia, os enfermeiros arriscavam suas vidas. Disse que, enquanto 

vereadora e enfermeira, permaneceria lutando pelo reconhecimento dos referidos 

profissionais. Registrou, ainda, que atuava na Comissão Especial de Enfrentamento à 

Pandemia do Covid-19 e salientou que alguns enfermeiros infectados pelo coronavírus não 

conseguiram o atendimento devido e destacou a importância dos atendimentos pós-covid. 

Em aparte, os parlamentares Emerson Costa dos Santos (DC), Ivamberg dos Santos Lima 

(PT), Edvaldo Lima dos Santos (MDB) e Luiz Ferreira Dias (PROS). Neste momento, o 

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

Diretiva. Ao finalizar seu discurso, a oradora à tribuna enunciou que os enfermeiros eram 

fundamentais na área da saúde. Em Pela Ordem, o edil Luiz Augusto de Jesus (DEM) 

informou que chegou atrasado à presente Sessão porque fora realizar exames médicos. 

Logo após, o primeiro Vice-Presidente desta Casa, edil Silvio de Oliveira Dias, disse que o 

Requerimento nº 111/2021 fora subscrito por diversos parlamentares e registrou que, no 

entanto, era necessário constar, especificamente, o autor da proposição. Durante a Ordem 

do Dia, foram apreciadas as seguintes proposições: <Em segunda discussão, o Projeto de 

Lei nº 026/2021, de autoria do vereador Valdemir da Silva Santos. Em Pela Ordem, o 

autor da matéria solicitou discursar em votação a esta. Desse modo, em votação à 

proposição supracitada, franqueou-se a palavra aos edis Valdemir da Silva Santos, Edvaldo 

Lima dos Santos e Flávio Arruda Morais. Neste momento, a primeira Secretária deste 

Legislativo, parlamentar Luciane Aparecida Silva Brito Vieira, assumiu o comando 

da Mesa Diretiva e, em seguida, o transferiu ao primeiro Vice-Presidente, edil Silvio de 

Oliveira Dias. Na sequência, ainda em votação, franqueou-se a palavra aos parlamentares 

Josse Paulo Pereira Barbosa e Petrônio Oliveira Lima. Posteriormente, a matéria 

supracitada foi aprovada por unanimidade dos presentes com dezesseis votos favoráveis. 

Em declaração de voto, franqueou-se a palavra aos vereadores Luiz Augusto de Jesus, 

Jurandy da Cruz Carvalho, Valdemir da Silva Santos e Edvaldo Lima dos Santos. Em 

votação única, o Requerimento nº 049/2021, de iniciativa do edil Emerson Costa dos 

Santos, o qual foi aprovado por maioria dos vereadores presentes. Em votação única, o 

Requerimento nº 055/2021, de lavra do parlamentar Josse Paulo Pereira Barbosa. Em 

votação à proposição, franqueou-se a palavra ao autor da matéria e ao vereador Luiz 



 

 

 

 

 
 

Feira de Santana 

CÂMARA  MUNICIPAL 
  Casa da Cidadania 

  

225 

 
RD 202131 

Augusto de Jesus, o qual declarou que não seria pressionado pelo parlamentar Josse Paulo 

Pereira Barbosa. Destacou, ainda, que este tinha o costume de pressionar para, assim, 

conseguir estabelecer diálogo. Relatou que o referido edil conhecia os trâmites das 

secretarias municipais, mas partia para disputas políticas com o Secretário Municipal de 

Agricultura, Recursos Hídricos e Desenvolvimento Rural, senhor Pablo Roberto. 

Exteriorizou que, outrora, a imprensa divulgara que a Prefeitura Municipal realizaria uma 

licitação para contratar carros pipa com o objetivo de atender à população da zona rural. 

Disse que o vereador Josse Paulo Pereira Barbosa tinha autonomia para dialogar com o 

Prefeito e reivindicar melhorias. Conclamou os parlamentares da base governista para que 

estes rejeitassem a proposição supracitada visto que o autor poderia solicitar 

esclarecimentos à secretaria competente. Em Pela Ordem, o edil Josse Paulo Pereira 

Barbosa solicitou que o discurso do vereador Luiz Augusto de Jesus constasse em Ata. 

Registrou, ainda, que as matérias veiculadas nos noticiários deste município expunham que 

a população sofria com a falta de água e destacou que se encontrava nesta Casa para 

representar seus eleitores. Em Pela Ordem, o vereador Luiz Augusto de Jesus disse que os 

vereadores não deveriam ser menosprezados e destacou que cada edil tinha o direito de 

discursar sobre aquilo que acreditava e pensava. Por fim, salientou que o edil Josse Paulo 

Pereira Barbosa deveria lhe respeitar. Ainda em votação à proposição mencionada, 

franqueou-se a palavra ao vereador Pedro Américo de Santana Silva Lopes. Neste 

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

da Mesa Diretiva. Logo após, ainda em votação à proposição, franqueou-se a palavra ao 

vereador Jurandy da Cruz Carvalho. Na sequência, a presente Sessão foi suspensa por 

alguns minutos e reaberta em seguida. Dando continuidade à votação do Requerimento nº 

055/2021, franqueou-se a palavra aos vereadores Silvio de Oliveira Dias, Eremita Mota de 

Araújo e Valdemir da Silva Santos. Neste momento, a segunda Secretária desta Casa, 

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

continuidade à votação do Requerimento supracitado, franqueou-se a palavra ao edil 

Fernando Dantas Torres. Em seguida, o Presidente deste Legislativo, edil Fernando 

Dantas Torres, assumiu o comando da Mesa Diretiva. Logo após, franqueou-se a 

palavra aos parlamentares Petrônio Oliveira Lima e Fabiano Nascimento de Souza. Em 

Pela Ordem, o edil Josse Paulo Pereira Barbosa destacou que o parlamentar Luiz Augusto 

de Jesus estava orientando os vereadores da bancada governista a serem contrários ao 

referido Requerimento. Em Pela Ordem, o parlamentar José da Costa Correia Filho 

solicitou que constasse em Ata quais vereadores foram contrários e quais foram favoráveis 

ao Requerimento mencionado. Na sequência, a proposição supracitada foi rejeitada por 
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maioria com votos favoráveis dos parlamentares Silvio de Oliveira Dias, Josse Paulo 

Pereira Barbosa, Edvaldo Lima dos Santos, José Marques de Messias e Ivamberg dos 

Santos Lima e votos contrários dos edis Fabiano Nascimento de Souza, Luiz Augusto de 

Jesus, Pedro Américo de Santana Silva Lopes, Petrônio Oliveira Lima, José da Costa 

Correia Filho, Valdemir da Silva Santos, Jurandy da Cruz Carvalho, Ronaldo Almeida 

Caribé e Luiz Ferreira Dias. Em Pela Ordem, a vereadora Eremita Mota de Araújo 

destacou que o edil Petrônio Oliveira Lima deveria se atentar à definição da palavra 

„bagunça” e ao Código de Ética. Salientou que os parlamentares deveriam ter cuidado com 

os pronunciamentos feitos à tribuna>. Em seguida, o Presidente desta Casa, edil Fernando 

Dantas Torres, solicitou que os presentes se colocassem de pé para prestar um minuto de 

silêncio, em homenagem póstuma, às senhoras Maria Santana Marques, mãe do Deputado 

Federal Zé Neto, e Vilma Soares. Nada mais havendo por tratar, o Presidente declarou 

encerrada a presente Sessão, às doze horas e vinte minutos, sendo convocada outra para 

amanhã, dia vinte e nove de abril do ano em curso, à hora regimental, com a seguinte 

pauta: <Em segunda discussão, o Projeto de Lei nº 010/2021, de autoria do edil Pedro 

Américo de Santana Silva Lopes, com Emendas 01 e 02, respectivamente, de iniciativa dos 

parlamentares Silvio de Oliveira Dias e Luiz Augusto de Jesus. Em primeira discussão, os 

Projetos de Lei nºs 016, 019, 039 e 052/2021, respectivamente, de lavra dos edis Luiz 

Ferreira Dias, Edvaldo Lima dos Santos, José da Costa Correia Filho e Ivamberg dos 

Santos Lima. Em votação única, os Requerimentos nºs 067/2021, de autoria do parlamentar 

Jhonatas Lima Monteiro; 069/2021, de iniciativa da Comissão Especial; 070 e 071/2021, 

ambos de lavra do vereador Petrônio Oliveira Lima; 072, 073 e 074/2021, todos de autoria 

do parlamentar Luiz Ferreira Dias; 075/2021, de iniciativa do edil Josse Paulo Pereira 

Barbosa; 076, 077, 078, 079, 080, 081, 082, 083, 084, 085, 086, 087, 088, 089, 090, 091, 

093, 094, 095, 100, 102, 103 e 104/2021, todos de lavra do parlamentar José Marques de 

Messias; 092 e 096/2021, ambos de autoria do vereador Valdemir da Silva Santos; 097 e 

098/2021, ambos de iniciativa do edil Pedro Américo de Santana Silva Lopes; 099 e 

105/2021, ambos de lavra do vereador Flávio Arruda Morais e 101/2021, de autoria do 

parlamentar Ivamberg dos Santos Lima. Em votação única, a Moção nº 100/2021, de lavra 

do edil Josse Paulo Pereira Barbosa>. Para constar, eu, Dayana Jones Nascimento de Jesus 

Fontes, Redatora de Debates desta Casa, lavrei a presente Ata, que segue à apreciação 

plenária, na forma regimental.       

 


