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Ata da 74 ª Sessão Ordinária da Câmara 

Municipal de Feira de Santana, Estado da 

Bahia, referente à 2ª Etapa, do 1º Período, 

da 19ª Legislatura, realizada no dia 25 de 

agosto de 2021. 

 

Aos vinte e cinco dias do mês de agosto 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 septuagésima quarta 

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

Legislatura, na qual à exceção do parlamentar Pedro Cícero Marcenio Silva, 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, 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, convidou o edil 

José Marques de Messias a assumir a primeira Secretaria, ad hoc, 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, 

que assumiu a sua posição na Mesa Diretiva, a proceder a leitura das matérias previamente 

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

132/2021, de autoria do vereador Flávio Arruda Morais que “Dispõe sobre a 

obrigatoriedade de um rastreador para monitoramento de equipamento a distância via 

satélite, em todos os veículos maquinários locados e em uso em qualquer secretaria ou 

qualquer órgão/departamento na Prefeitura Municipal de Feira de Santana”. Projeto de 

Decreto Legislativo n/nº 11/2021, de autoria do edil Flávio Arruda Morais que “Dispõe 

sobre a concessão do título de Cidadão Feirense ao Sr. Roque da Silva Mota e dá outras 

providências”. Pareceres nºs 99, 182, 186, 188, 191, 193, 196 e 197/2021, todos exarados 

pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) opinando, respectivamente, pelo 

deferimento da tramitação da Emenda nº 002/2021, ao Projeto de Resolução nº 736/2021, 

de autoria do edil Luiz Augusto de Jesus e aos Projetos de Lei Ordinária nºs 126, 116, 
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118, 121, 123, 106 e 107/2021, na devida ordem de iniciativa do Poder Executivo 

Municipal, e dos parlamentares Petrônio Oliveira Lima, Jurandy da Cruz Carvalho, Pedro 

Cícero Marcenio Silva, Edvaldo Lima dos Santos, Luciane Aparecida Silva Brito Vieira e 

Jhonatas Lima Monteiro. Pareceres nºs 141, 142, 183 a 185, 187, 189, 190, 192/2021, 

todos exarados pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) opinando, 

respectivamente, pelo indeferimento das seguintes matérias: Substitutivos aos Projetos de 

Lei nºs 41 e 42/2021, ambos de autoria do edil Josse Paulo Pereira Barbosa; Projetos de 

Lei nºs 113,114, 115, 117, 119, 120, 122 e 125/2021, de iniciativa dos vereadores Valdemir 

da Silva Santos, Petrônio Oliveira Lima, Silvio de Oliveira Dias, Flávio Arruda Morais, 

Edvaldo Lima dos Santos, Pedro Cícero Marcenio Silva e Silvio de Oliveira Dias. 

Requerimentos nºs 204 a 209/2021, de iniciativa dos edis Edvaldo Lima dos Santos, 

Ivamberg dos Santos Lima, Jhonatas Lima Monteiro, Silvio de Oliveira Dias, Flávio 

Arruda Morais e subscrito por diversos vereadores. Indicações nºs 1879 a 1898/2021, de 

autoria dos vereadores Josse Paulo Pereira Barbosa, Ronaldo Almeida Caribé, Edvaldo 

Lima dos Santos, Emerson Costa dos Santos, Jurandy da Cruz Carvalho e Flávio Arruda 

Morais. Moções nº 173 e 174/2021, respectivamente de autoria dos edis Josse Paulo 

Pereira Barbosa e Flávio Arruda Morais. Correspondência: Ofício nº 149/2021, datado do 

dia 16 de Agosto do ano em curso e assinado pelo Sr. Antônio Carlos Daltro Coelho, 

Diretor Presidente da Diretoria Executiva da Fundação Municipal de Tecnologia da 

Informação, Telecomunicação e Cultura Egberto Tavares Costa – FUNTITEC, 

encaminhando a esta egrégia Casa a documentação relativa à Prestação de Contas da 

FUNTITEC referente ao mês de Julho de 2021. Memorando nº 05/2021, datado do dia 24 

de Agosto do corrente ano e assinado pelo Vereador desta Casa, Sr. José da Costa Correia 

Filho, informando sua ausência dos Trabalhos Legislativos desta Câmara no dia 25 de 

Agosto, em razão de uma homenagem a sua pessoa com o Diploma de Amigo do 35º 

Batalhão de Infantaria do Exército, em Feiras de Santana>. A seguir o presidente deste 

Legislativo sugeriu a supressão do Horário das Lideranças e do Grande Expediente. Em 

Pela Ordem o edil Josse Paulo Pereira Barbosa solicitou que fosse mantido o Horário das 

Lideranças. Em Pela Ordem o vereador Luiz Augusto de Jesus informou que a bancada 

governista é contra a supressão do Horário das Lideranças. Após discussão foi aprovada a 

supressão do Grande Expediente e a manutenção do Horário das Lideranças por trinta 

minutos. No Horário das Lideranças o vereador Josse Paulo Pereira Barbosa (PSC) 

teceu comentários sobre a malignidade do “diabo”, afirmando que vive o que prega o seu 

“Deus Altíssimo”. Falou que estão querendo denegrir o seu mandato que pertence ao 

“Espírito Santo de Deus e que “Satanás” é lixo e o “Deus Supremo” é ouro. Citou o Salmo 
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91 e informou que amanhã voltará para terminar o seu discurso, pois veio aqui para ser 

livre e que se for para “guerrear” em nome do Seu Deus, o fará. Disse que não importa se 

perderá o seu mandato, mas irá para o “pau”, pois respeita a todos, mas não aceita que 

venham denegrir o “Seu Deus”. Foi aparteado pelo vereador Edvaldo Lima dos Santos. A 

seguir o parlamentar Jhonatas Lima Monteiro (PSOL) abordou a questão de uma reunião 

que foi convocada pela Secretaria Municipal de Prevenção a Violência -SEPREV, com a 

participação dos feirantes da rua Marechal Deodoro, na qual simplesmente informaram as 

decisões do Poder Executivo e que a mesma “descambou” para a violência, pois pessoas 

foram ameaçadas por prepostos da Secretaria armados, em especial um assessor seu. 

Informou que conversou com o Secretário Moacir Lima e que participará de uma reunião 

na Secretaria de Planejamento para tratar da questão. Afirmou que não se curvará a essa 

violência, pois se houver intimidação e ameaças levará a situação até a última instância e 

que o Poder Executivo vai “pagar para ver”. O vereador Edvaldo Lima dos Santos (MDB) 

apresentou sua solidariedade ao colega Josse Paulo Pereira Barbosa, dizendo que a guerra 

também é sua. Passou a falar sobre o “Dia do Soldado”, lembrando Luís Alves de Lima e 

Silva, o “Duque de Caxias” patrono do Exército Brasileiro. Parabenizou também os 

soldados de outras corporações a exemplo da Polícia Federal e Polícia Rodoviária que 

defendem os valores da sociedade. Afirmou que é defensor ferrenho deste município e 

informou que os bairros do Tomba e Lagoa do Subaé estão abandonados pelo Poder 

Executivo Municipal e que acionará a justiça para determinar a realização de melhorias 

nesses bairros. Foi aparteado pelo colega Luiz Ferreira Dias. Em seguida o parlamentar 

Luiz Augusto de Jesus (Democratas) informou que será realizada uma Ação Social no 

bairro da Conceição que contará com seu integral apoio. Passou a tecer comentários sobre o 

Projeto de Lei nº 128/2021, criticando a sua aprovação, uma vez que, no seu entendimento, 

a criação dos cargos comissionados nos moldes apresentados pode vir a cercear direitos dos 

parlamentares desta Casa.  Conclamou os colegas a analisarem o citado Projeto com 

cuidado a fim de que não sejam todos prejudicados no futuro. A direção dos trabalhos foi 

assumida pelo segundo Vice-Presidente, edil Josse Paulo Pereira Barbosa que concedeu a 

palavra ao parlamentar Fernando Dantas Torres (PSD) que teceu comentários sobre o 

Projeto de Lei nº 128/202, afirmando que o objetivo é diminuir o número de cargos a fim 

de economizar recursos para esta Casa. Afirmou que busca tratar bem os recursos públicos, 

salientou que tem o apoio da oposição e que os vereadores contrários a supracitada 

proposição querem acabar com a Câmara. Disse que ao afirmar que daria aumento real de 

cinquenta por cento aos servidores efetivos deste Legislativo, um dos vereadores se 

posicionou de maneira contrária ao benefício. Defendeu que o Prefeito Municipal realize 
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estudos para efetivamente proporcionar ganhos reais para os servidores públicos 

municipais. Afirmou que tem a consciência livre, pois está defendendo a população ao 

economizar dois milhões de reais “cortando na própria carne” ao não conceder gratificação 

para quem não trabalha. Foi aparteado pelo edis Luiz Ferreira Dias e Edvaldo Lima dos 

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

Torres deu continuidade ao Horário das Lideranças passando a palavra para a vereadora 

Eremita Mota de Araújo (PSDB) que ratificou as palavras do Presidente Fernando Dantas 

Torres e afirmou que agora esta Câmara é bem direcionada, uma vez que isso não acontecia 

no passado. Criticou a assunção de vereadores eleitos para os cargos de Secretários, pois, 

no seu entendimento, isso não deveria acontecer. Defendeu que seja feito um estudo para 

criar dispositivos legais a fim de coibir tal ação. Denunciou que pessoas nomeadas por esta 

Casa estão exercendo suas atividades nas secretarias assumidas por vereadores eleitos. 

Disse que é contra coisas erradas e criticou o Prefeito Municipal que em entrevista pregou 

“expressões de ódio”. Foi aparteada pelo vereador Josse Paulo Pereira Barbosa. Em seguida 

o parlamentar Jurandy da Cruz Carvalho (PL) inicialmente saudou os feirantes deste 

município, uma vez que hoje é comemorado o “Dia do Feirante”, ressaltando o esforço e o 

empenho desses trabalhadores. Passou a tecer comentários sobre a criação de cargos do 

Projeto de Lei nº 128/2021, afirmando que esta Casa deveria pensar e lutar pelo povo e não 

proferir discursos de que está economizando, pois isso é “balela”. Criticou o supracitado 

Projeto que, no seu entendimento, retira direitos dos vereadores. Foi aparteado pelo 

vereador Fernando Dantas Torres. Durante o aparte a vereadora Eremita Mota de Araújo 

assumiu a direção da Mesa.  Em Pela Ordem o edil Jurandy da Cruz Carvalho sugeriu que 

os integrantes da Mesa Diretiva desta Casa retirassem os dois cargos que possuem a mais. 

A seguir o presidente Fernando Dantas Torres assumiu a direção dos trabalhos e passou a 

palavra ao parlamentar Valdemir da Silva Santos (PV) que disse não suportar mais a 

inversão de valores pregada nesta Casa, que está se tornando especialista nisso e que a 

economia alardeada foi feita na verdade pela base governista que possui um cargo a menos. 

Disse que economizar é abrir mão de cargos em excesso e que não faz política com o 

objetivo de melhorar sua vida financeira e sim de buscar melhorias para a população. 

Encerrou seu pronunciamento afirmando que a concentração de poder nesta Casa é notório. 

Foi aparteado pelo parlamentar Luiz Augusto de Jesus. Em Pela Ordem o vereador 

Edvaldo Lima dos Santos fez um desafio de que se procure nos anais desta Casa quando foi 

que ele cobrou cargos. Em Pela Ordem a edil Luciane Aparecida Silva Brito Vieira disse 

que questões pessoais devem ser tratadas em reuniões individuais com o Presidente, uma 

vez que, no seu entendimento, a Tribuna desta Câmara deve ser utilizada de maneira sábia e 
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em prol do povo. Em Questão de Ordem o vereador Josse Paulo Pereira Barbosa informou 

que já entrou em contato com seu advogado para elaborar um Projeto de Lei a fim de que 

vereadores suplentes indiquem seus cargos. O Presidente, vereador Fernando Dantas 

Torres, suspendeu a presente Sessão para uma reunião. O Presidente reabriu a Sessão após 

a realização de reunião. Em Pela Ordem edil Ronaldo Almeida Caribé informou que 

recebeu um vídeo em que o “Rapa” fez uma ação agressiva contra os feirantes no Centro de 

Abastecimento e solicitou que o Presidente formasse uma Comissão para verificar a 

situação truculenta. Em Pela Ordem a parlamentar Eremita Mota de Araújo disse que 

justamente no “Dia do Feirante” fazem uma operação para perseguir esses trabalhadores. O 

presidente deste Legislativo, edil Fernando Dantas Torres, atendendo à solicitação, criou 

uma Comissão composta dos edis Jhonatas Lima Monteiro, Ronaldo Almeida Caribé, 

Sílvio de Oliveira Dias, Luiz Ferreira Dias e Luciane Aparecida Silva Brito Vieira. Em 

Pela Ordem o vereador Sílvio de Oliveira Dias informou que a Comissão Especial para 

fiscalização do BRT se reunirá hoje à tarde, quinze horas, para fazer inspeções nas obras do 

citado sistema de transportes, convidando os colegas e a imprensa para acompanharem a 

ação. Em Questão de Ordem o vereador Pedro Américo de Santana Silva Lopes informou 

que estava no horário da Sessão Especial agendada e requereu o encerramento da presente 

Sessão. Na Ordem do Dia, o parlamentar Luiz Augusto de Jesus, em Pela Ordem 

solicitou o adiamento por uma Sessão do Projeto de Lei nº 128/2021, com Parecer da 

Comissão de Constituição, Justiça e Redação – CCJR e Parecer contrário da Comissão de 

Finanças, Orçamento e Fiscalização – CFOF. O Presidente desta Câmara, Fernando Dantas 

Torres, colocou o requerimento do edil para apreciação do plenário, que rejeitou o pedido. 

Na discussão do supracitado Projeto, em Pela Ordem, o edil Petrônio Oliveira Lima 

apresentou Emenda ao Projeto ora em análise. Em Pela Ordem o parlamentar Pedro 

Américo de Santana Silva Lopes apresentou duas Emendas ao Projeto em pauta. Acatando 

o recebimento das Emendas ao Projeto nº 128/2021, o Presidente determinou que o mesmo 

fosse encaminhado para apreciação das Comissões.  Em Questão de Ordem o vereador 

Sílvio de Oliveira Dias solicitou que a Sessão fosse encerrada, uma vez que já estava no 

horário da Sessão Especial para tratar das questões da Guarda Municipal deste Município, o 

que foi acatado pelo Plenário. Nada mais havendo por tratar, o Presidente declarou 

encerrada a presente Sessão, às dez horas e quarenta e oito minutos, sendo convocada uma 

Sessão Especial em seguida com o objetivo de discutir a atual situação enfrentada pela 

Guarda Municipal de Feira de Santana, conforme Requerimento nº 168/2021 de autoria do 

vereador Sílvio de Oliveira Dias, aprovado no Plenário deste Legislativo, e uma Sessão 

Ordinária para amanhã, à hora regimental, com a seguinte pauta: <Em primeira discussão 
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e prioridade o Projeto de Lei nº 126/2021, de autoria do Poder Executivo, com Parecer da 

Comissão de Constituição, Justiça e Redação – CCJR e Parecer da Comissão de Finanças, 

Orçamento e Fiscalização – CFOF. Em segunda discussão o Projeto de Lei nº 083/2021 

de iniciativa do vereador Edvaldo Lima dos Santos. Em votação única os Requerimentos 

nºs 198/2021 de autoria do edil Pedro Cícero Marcenio Silva; 199, 200, 201, 208 e 

209/2021 de iniciativa do parlamentar Flávio Arruda Morais; 202/2021 de lavra da 

vereadora Luciane Aparecida Silva Brito Vieira; 203/2021 de autoria do parlamentar Luiz 

Augusto de Jesus; 204/2021 de iniciativa do edil Edvaldo Lima dos Santos; 205/2021 de 

autoria dos vereadores  Jhonatas Lima Monteiro, Ivamberg dos Santos Lima e Sílvio de 

Oliveira Dias e 206/2021 de iniciativa do parlamentar Jhonatas Lima Monteiro>. Para 

constar, eu, Eliana Mara Assunção Rocha Costa, Redatora de Debates desta Casa, lavrei a 

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

 


