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Ata da 32ª 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 29 de 

abril de 2021. 

 

Aos vinte e nove 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 segunda 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 Silvio 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, 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: <Projetos de Lei n/nºs 

068 e 069/2021, respectivamente, de autoria dos edis Luiz Ferreira Dias e Pedro Américo 

de Santana Silva Lopes, que, na devida ordem, “Dispõe sobre a adequação das lombadas e 

quebra-molas no município, e dá outras providências” e “Estabelece as diretrizes para o 

cumprimento da Lei Federal nº 13.722/2018, denominada Lei Lucas, no âmbito de Feira de 

Santana, e dá outras providências”. Pareceres nºs 067, 068 e 069/2021, todos exarados pela 

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

indeferimento da tramitação das seguintes proposições: Projeto de Lei nº 053/2021, de 

autoria do parlamentar Edvaldo Lima dos Santos; Projeto de Lei nº 055/2021, de iniciativa 

do vereador Fabiano Nascimento de Souza e 056/2021, de lavra do parlamentar Emerson 

Costa dos Santos. Requerimentos nºs 112 e 113/2021, respectivamente, de iniciativa dos 

vereadores Petrônio Oliveira Lima e Emerson Costa dos Santos. Indicações nºs 977 a 
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996/2021, de lavra dos parlamentares Luciane Aparecida Silva Brito Vieira, Pedro Américo 

de Santana Silva Lopes, Luiz Augusto de Jesus, Pedro Cícero Marcenio Silva, Jhonatas 

Lima Monteiro e Ronaldo Almeida Caribé>. Logo após, o primeiro Vice-Presidente, Silvio 

de Oliveira Dias, suspendeu a sessão por dez minutos e convidou o senhor Edilson José 

Santos da Silva, conhecido como “Billy Som”, representante da Associação dos Músicos de 

Feira de Santana (AMFS), para fazer uso da Tribuna Livre, o qual discursou sobre a 

situação dos músicos desta cidade. Disse que o setor cultural passa por momentos críticos. 

Enumerou as pessoas de Feira de Santana que precisam da música para sobreviver, as quais 

não tem perspectiva de retorno ao trabalho, em razão da pandemia. Solicitou providências, 

pois os músicos estão passando por uma calamidade, muitos estão até vendendo seus 

equipamentos para conseguirem comprar alimentos. Reaberta a Sessão, procedeu-se a 

inscrição dos líderes dos partidos, momento em que os edis Flávio Arruda Morais, Luiz 

Ferreira Dias e Eremita Mota de Araújo, respectivamente, passaram os tempos dos seus 

partidos para Jurandy da Cruz Carvalho, Josse Paulo Pereira Barbosa e Edvaldo Lima dos 

Santos. No Horário das Lideranças Partidárias, o vereador Pedro Américo de Santana 

Silva Lopes (DEM) disse que fez três Indicações ao Prefeito Colbert Martins da Silva 

Filho a fim de tentar resolver os problemas que os estudantes estão enfrentando para se 

formarem nas faculdades. Salientou que o impedimento em concluir o curso está 

relacionado aos alunos não poderem realizar as aulas práticas de estágio exigidas pelo 

curso, em virtude no momento pandêmico. Em Pela Ordem, o edil José Marques de 

Messias (DEM) passou seu tempo para o orador que continuou discorrendo sobre a 

importância dos estudantes atuarem nos equipamentos de saúde, pois contribuem muito 

com o trabalho atuando na linha de frente, e, apesar de ainda não possuírem título de 

profissionais de saúde, atuam como tal, seja em policlínicas, Unidades Básicas de Saúde 

(UBS) ou em hospitais. Comentou Resolução Interna da Universidade Estadual de Feira de 

Santana (UEFS) que dispõe sobre retomada dos estágios dentro da instituição e destacou as 

faculdades particulares não podem proceder do mesmo modo porque trabalham em parceria 

com clínicas particulares e públicas. Por fim, requereu regulamentação e autorização do 

Poder Público para retomada das práticas de estágios curriculares. Logo após, o edil Josse 

Paulo Pereira Barbosa (PSC), utilizando também os tempos cedidos pelos vereadores 

Luiz Ferreira Dias (PROS) e Pedro Cícero Marcenio Silva (Cidadania), este último em Pela 

Ordem, inicialmente se desculpou e corrigiu uma brincadeira feita por ele, anteriormente, 

na qual disse que o edil Luiz Ferreira Dias trouxe o empresário Elias Tergeline para Feira 

de Santana. Em aparte, o parlamentar Luiz Ferreira Dias usou a palavra. Depois, o orador à 

tribuna afirmou que objetiva trazer Elias Tergeline para discursar nesta Casa a fim de 



 

 

 

 

 
 

Feira de Santana 

CÂMARA  MUNICIPAL 
  Casa da Cidadania 

  

229 

 

RD 202132 

resolver o problema dos vendedores ambulantes lotados no Shopping Popular. Enunciou 

que pessoas más intencionadas postaram nas redes sociais que ele era contra os feirantes. 

Disse que espera que o pronunciamento do mencionado empresário nesta Câmara seja 

voltado ao desconto na mensalidade e aumento da carência para os camelôs. Logo após, 

afirmou que representa a imprensa, porém não vai aceitar que determinado jornalista mau-

caráter, que recebe dinheiro para criticar pessoas, o ofenda. Frisou que vai poupar o nome 

dessa pessoa hoje e observar as publicações do seu meio de comunicação. Em seguida, o 

parlamentar José da Costa Correia Filho (PATRI) falou que as chuvas que caíram nos 

últimos dias trouxeram felicidade ao homem do campo e transtornos para muitos feirenses. 

Depois, elogiou o Presidente Fernando Dantas Torres pela economia feita neste Legislativo 

e sugeriu que o recurso que está em caixa fosse destinado à recuperação de algumas casas, 

e à compra de roupas e cobertores para pessoas que estão sofrendo com o frio. Por fim, 

chamou a atenção dos seus pares para seu discurso. Depois, o vereador Edvaldo Lima dos 

Santos (MDB), no tempo do seu partido e no do PSDB, cedido pela parlamentar Eremita 

Mota de Araújo, externou que estava com cópia do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) 

em suas mãos, o qual rege sobre marcação das faixas contínuas, faixas de pedestres, 

sinalizações, entre outros. Chamou a atenção sobre o não cumprimento de Lei do CTB na 

cidade de Sobral, no Ceará, onde foi  colocada a bandeira do grupo LGBT em uma faixa de 

pedestre. Por fim, citou o Artigo 36, inciso I, do CTB que corrobora com seu discurso. 

Durante o discurso do edil Edvaldo Lima, o comando da Mesa Diretiva foi transferido 

para o Presidente Fernando Dantas Torres. Dando continuidade, o edil Jurandy da 

Cruz Carvalho (PL) no tempo reservado ao seu partido e ao PSB, cedido pelo vereador 

Flavio Arruda Morais, comemorou as chuvas que estão caindo na cidade de Feira de 

Santana, pois significa momento de plantio para a zona rural. Convidou seus pares que 

estão participando da Frente Parlamentar da Agricultura Familiar para se reunirem, 

juntamente com ele, na próxima terça-feira, antes da Sessão Ordinária, para discutirem 

assuntos referentes às necessidades dos distritos. Frisou que é fundamental mudar o perfil 

da zona rural do município para que não fique limitada apenas ao plantio de milho e feijão. 

Destacou que a agricultura precisa de uma agenda positiva, pois possui total capacidade de 

ser alavancada, já que existem rios em nossa região. Por fim, citou o ditado: “Se a zona 

rural não planta, a cidade não janta”. Durante o discurso, o tribuno foi aparteado pelo 

vereador Flávio Arruda Morais. Dando prosseguimento, o parlamentar Petrônio Oliveira 

Lima (REP) discorreu também sobre a área cultural de Feira de Santana. Citou a AMFS e 

a Associaçao de Bandas e Artistas de Feira de Santana (Bandafs). Salientou que trabalha 

com a área cultural há mais de vinte anos, classe é mais massacrada e discriminada que a 
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artística, principalmente no que diz respeito à música reggae. Frisou que os artistas não 

precisam apenas de alimento, mas de condições de trabalho. Solicitou que a Comissão de 

Cultura desta Casa se manifestasse. Em Pela Ordem, o edil Fernando Torres registrou que 

enquanto dialogava com o edil Jhonatas Lima Monteiro, o vereador Luiz Augusto de Jesus 

tentava escutar essa conversa particular. Em Pela Ordem, o vereador Luiz Augusto de 

Jesus disse que se inscreveu para falar à Tribuna antes do parlamentar Jhonatas Lima 

Monteiro e solicitou que o Regimento Interno fosse cumprido. Dando prosseguimento, o 

vereador Petrônio Lima solicitou atenção do Prefeito Colbert Martins e do Secretário de 

Cultura, Esporte e Lazer, senhor Jairo Filho, para a área cultural. Pediu ainda aos senhores 

Flaviano e França, respectivamente, Presidente da BANDAFS e da AMFS que tentem um 

contato mais próximo com os edis e com o Poder Público para que cheguem a um 

denominador comum a respeito das possibilidades de trabalho. Logo após, o edil Ivamberg 

dos Santos Lima (PT) disse que se questiona se essa Câmara sofre de amnésia, pois ontem 

deu-se entrada em um Requerimento de CPI das cestas básicas, mas até o momento 

ninguém deu ênfase ao assunto na Tribuna. Enunciou que a instauração da CPI eleva o 

nome da Casa porque mostra que se deseja buscar transparência nas ações. Argumentou 

que se aconteceu algo durante o processo eleitoral desta cidade é preciso haver 

investigação. Informou que ontem fez algumas pesquisas e constatou que a licitação das 

cestas básicas no valor de um milhão e meio de reais deveria ter sido feita na modalidade 

concorrência. Frisou que de acordo com a Lei de Licitações, esta modalidade tem o prazo 

de edital de quarenta e cinco dias, o qual não foi respeitado nesta Casa, já que o edital foi 

lançado numa sexta-feira e a licitação ocorreu na segunda-feira posterior. Lembrou que 

ainda que fosse seguida a Lei que o Presidente Jair Messias Bolsonaro sancionou, em 

virtude da pandemia, deveria ter sido respeitado cinco dias úteis, o que mostra que o 

processo foi fraudulento. Em Pela Ordem, o edil Josse Paulo Pereira Barbosa requereu 

supressão do Grande Expediente para reunião com os vereadores aliados para dar ordem 

aos trabalhos e teve seu pleito aceito pelo Presidente. Na sequência, o vereador Emerson 

Costa dos Santos (DC) denunciou que a Secretaria Municipal de Trânsito (SMT) possui 

doze carros alugados no valor de cinco mil reais cada, no entanto, há dois meses estão 

parados. Disse que se a SMT não está fazendo uso dos veículos para fiscalizar o trânsito, a 

prefeitura deveria romper o contrato com a empresa dos carros. Solicitou novamente ao 

Prefeito Municipal a instalação de um gripário nesta cidade e conclamou a imprensa a 

divulgar esse pleito. Em aparte, o edil Ivamberg dos Santos Lima. Depois, o parlamentar 

Jhonatas Lima Monteiro passou o tempo da liderança da oposição para o parlamentar 

Silvio de Oliveira Dias (PT), o qual comentou que a sessão do dia anterior foi histórica, 
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visto que deu-se início à criação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI). Citou o 

Artigo 106 do Regimento Interno que trata à respeito das CPIs para justificar que a 

instalação da supracitada Comissão seguiu todos os ritos preconizados pelo documento. 

Argumentou que não há mais como retroceder, nem cabe retirada de assinaturas, resta 

apenas proceder a leitura no Expediente, o sorteio dos três membros da Comissão e 

admissão de dois suplentes. Dando continuidade ao Horário das Lideranças, o comando da 

Mesa Diretiva foi transferido para o parlamentar Silvio de Oliveira Dias, primeiro 

Vice-Presidente. Logo após, o edil Valdemir da Silva Santos (PV) cedeu o tempo do seu 

partido ao vereador Fernando Dantas Torres  (PSD), o qual repercutiu a criação de 

uma CPI na sessão anterior, para a qual foram coletadas treze assinaturas, a fim de 

investigar possíveis irregularidades na compra de cestas básicas pela Prefeitura. Comunicou 

que a Casa segue de pé, que os vereadores de governo continuam apoiando o prefeito, 

graças à articulação do ex-Prefeito José Ronaldo de Carvalho. Deixou claro que segue 

orientações do ex-prefeito, porém não no caso da CPI. Elogiou a tranquilidade e cautela do 

ex-prefeito e disse que o mesmo atende as pessoas mais do que o atual. Em Pela Ordem, o 

edil Luiz Augusto de Jesus (Liderança do Governo) concedeu seu tempo ao orador, o qual 

disse que ainda não ocorreram mais CPIs nesta Casa da Cidadania em razão do ex-Prefeito 

José Ronaldo tê-lo convencido de que esse não é o momento para tal e sim de dar crédito ao 

Prefeito Colbert Martins. Informou que apresentará Requerimento nesta Casa solicitando 

que a prefeitura seja aberta. Destacou que não baterá palmas para os erros de ninguém. 

Disse que não aceitará ameaças de nenhuma pessoa. Salientou que se alguém deseja falar 

algo com ele deve optar pelo diálogo, na tentativa de convencê-lo. Por fim, externou que 

não aceita vincular as decisões desta Casa a “currículos” na prefeitura. Neste momento, o 

Presidente Fernando Torres reassumiu a direção dos trabalhos. Em seguida, o 

parlamentar Jhonatas Lima Monteiro (PSOL) também comentando a abertura da CPI 

das cestas básicas, admitida a partir dos critérios regimentais da Casa, disse que muitos 

entendem que se trata de um problema pessoal, o que é uma interpretação equivocada. 

Rememorou que a suspenão das aulas em Feira de Santna ocorreu em março de 2020, já a 

entrega do primeiro Kit Alimentação aconteceu apenas em setembro do mesmo ano, às 

vésperas das eleições municipais, o que já colocaria a situação em suspensão. O tribuno 

destacou que, além disso, houve a realização de licitação para compra de vinte e seis mil 

cestas básicas em novembro no valor de um milhão e meio de reais, sem justificativa. 

Salientou que as denúncias provocaram ação no Ministério Público Eleitoral. Expôs que há 

indícios mais que suficientes de irregularidades e abuso de poder econômico. Por fim, 

reforçou que as cestas básicas que foram usadas como moeda de troca nas eleições 
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deixaram as crianças sem comida. Em atenção ao pedido do parlamentar Josse Paulo 

Pereira Barbosa, o Presidente Fernando Dantas Torres anunciou a supressão do Grande 

Expediente e a suspensão da sessão por trinta minutos. Reaberta a Sessão, os edis Luiz 

Augusto de Jesus, Josse Paulo Pereira Barbosa, Valdemir da Silva Santos, Jhonatas Lima 

Monteiro, Silvio de Oliveira Dias, Ivamberg dos Santos Lima, Luiz Ferreira Dias e Pedro 

Américo de Santana Silva Lopes solicitaram inscrições em Explicações Pessoais. Logo 

após, deu-se início à Ordem do Dia, na qual foram apreciadas as seguintes proposições: 

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

de Santana Silva Lopes, com Emendas nºs 01, de lavra do vereador Silvio de Oliveira Dias 

e 02, de iniciativa do parlamentar Luiz Augusto de Jesus, ambos com Pareceres da 

Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR). Em votação, os Pareceres das 

Emendas nºs 01 e 02 foram aprovados pela unanimidade dos edis presentes. Em votação, as 

Emendas nºs 01 e 02 foram aprovadas por todos os vereadores presentes. Durante a votação 

do Projeto de Lei, o autor usou a palavra, bem como os parlamentares Luiz Augusto de 

Jesus, Jurandy da Cruz Carvalho, Emerson Costa dos Santos, Pedro Cícero Marcenio Silva 

e Luiz Ferreira Dias. Logo após, o Projeto de Lei nº 010/2021 foi aprovado pela 

unanimidade dos parlamentares presentes. Em declaração de voto, os edis Silvio de 

Oliveira Dias, Ivamberg dos Santos Lima, Valdemir da Silva Santos, Jhonatas Lima 

Monteiro, Luiz Augusto de Jesus, Pedro Américo de Santana Silva Lopes, Pedro Cícero 

Marcenio Silva e Jurandy da Cruz Carvalho usaram a Tribuna. Em Pela Ordem, o 

vereador Pedro Américo de Santana Silva Lopes solicitou que fosse verificado o quórum 

para a Ordem do Dia. Em Pela Ordem, o edil Luiz Ferreira Dias registrou a presença do 

adolescente Vítor, filho da vereadora Luciane Aparecida Silva Brito Vieira. Antes do fim 

da Sessão, o Presidente Fernando Torres registrou as presenças da senhora Cidália, esposa 

do vereador José Marques de Messias e  do senhor Robson Leite, Chefe de Gabinete do 

parlamentar Luiz Ferreira de Jesus. Esgotado o horário regimental, nada mais havendo por 

tratar, o Presidente Fernando Dantas Torres declarou encerrada a presente Sessão, às doze 

horas e vinte e dois minutos, sendo convocada outra para próxima terça-feira, dia 04 de 

maio do ano em curso, à hora regimental, com a seguinte pauta: <Em redação final, o 

Projeto de Lei nº 010/2021, de iniciativa do parlamentar Pedro Américo de Santana Silva 

Lopes. Em primeira discussão, os Projetos de Lei nºs 016/2021, de autoria do edil Luiz 

Ferreira Dias, com Parecer contrário da CCJR, 019/2021, de lavra do vereador Edvaldo 

Lima dos Santos, com Parecer contrário da CCJR, 039/2021, de iniciativa do parlamentar 

José da Costa Correia Filho, com Parecer contrário da CCJR, 052/2021, de autoria do edil 

Ivamberg dos Santos Lima, com Parecer da CCJR e 020/2021, de autoria do edil Edvaldo 
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Lima dos Santos, com Parecer contrário da CCJR. 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 edil Petrônio Oliveira Lima, 072 a 

074/2021, de autoria do parlamentar Luiz Ferreira Dias, 075/2021, de iniciativa do vereador 

Josse Paulo Pereira Barbosa, 076 a 091/2021, 093 a 095/2021, 100/2021, 102/2021 a 

104/2021, todos de lavra do vereador José Marques de Messias, 092 e 096/2021, de 

iniciativa do edil Valdemir da Silva Santos, 097 e 098/2021, de autoria do vereador Pedro 

Américo de Santana Silva Lopes, 099 e 105/2021, de autoria do edil Flávio Arruda Morais 

e 101/2021, de iniciativa do parlamentar Ivamberg Lima dos Santos. Moção nº 100/2021, 

de autoria do edil Josse Paulo Pereira Barbosa>. Para constar, eu, Jeany Santos de Carvalho 

Azevêdo, Redatora de Debates, lavrei a presente Ata que segue à apreciação plenária, na 

forma regimental.       


