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Ata da 33ª 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 04 de 

maio de 2021. 

 

 

Aos quatro dias  do mês de maio 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 terceira Sessão 

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

qual,  à exceção do edil Pedro Cícero Marcenio Silva, 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, 

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 desta Casa Legislativa, 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 

Resolução nº 737/2021, de iniciativa da Comissão Especial de combate ao Covid-19, que: 

“Cria o Programa Câmara Solidária para auxílio no combate à crise decorrente da pandemia 

causada pela Covid-19, conforme especifica, e dá outras providências” e 738/2021, de 

autoria da Mesa Diretora, que: “Dispõe sobre a alteração da Redação do Artigo nº 108, da 

Resolução nº 393/2002 – Regimento Interno da Câmara Municipal de Feira de Santana, e 

dá outras providências”. Pareceres nºs 071, 073, 074, 075, 077, 078, 080 e 081/2021, todos 

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

favoravelmente pela tramitação das seguintes proposições: Projeto de Lei nº 057/2021, de 
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autoria do edil Pedro Cícero Marcenio Silva, Projeto de Lei Complementar nº 05/2021 e 

Projeto de Lei nº 063/2021, ambos de lavra do Prefeito Colbert Martins da Silva Filho, 

Projeto de Resolução nº 736/2021, de iniciativa do edil Ivamberg dos Santos Lima, 

Projeto de Lei nº 060/2021, de autoria do vereador Flavio Arruda Morais, Projeto de Lei 

nº 061/2021, de lavra do edil Petrônio Oliveira Lima, Projeto de Decreto Legislativo nº 

02/2021, de autoria do vereador Pedro Américo de Santana Silva Lopes e Projeto de Lei nº 

065/2021, de autoria do parlamentar Silvio de Oliveira Dias, respectivamente. Pareceres 

nºs 057, 072, 076 e 079/2021, exarados pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação 

(CCJR), com opinião contrária à tramitação das seguintes proposições: Projetos de Lei nºs 

047/2021, de iniciativa do vereador Edvaldo Lima dos Santos, 058 e 059/2021, de autoria 

do edil Pedro Cícero Marcenio Silva e 062/2021, de lavra do parlamentar Jurandy da Cruz 

Carvalho, respectivamente. Indicações nºs 997 a 1015/2021, de lavra dos vereadores Silvio 

de Oliveira Dias, Luciane Aparecida Silva Brito Vieira, Jurandy da Cruz Carvalho, 

Petrônio Oliveira Lima, Pedro Américo de Santana Silva Lopes e Luiz Augusto de Jesus. 

Moção nº 105/2021, de autoria da parlamentar Luciane Aparecida Silva Brito Vieira. 

Correspondências: Ofício s/n, recebido em vinte e nove de abril do ano em curso, 

assinado pela senhora Milena Sales Fonseca, representando a Fundação 

Doimo/Concessionária Feira Popular, confirmando a presença do Senhor Elias Tergilene, 

Presidente da mencionada Fundação, a esta Casa Legislativa no próximo dia seis de maio 

de dois mil e vinte e um. Ofício n/nº 02/2021, datado de trinta de abril do ano em curso 

e assinado pelo Presidente desta Casa, Fernando Dantas Torres, encaminhando à 

Gerência Legislativa desta Casa a prestação de contas desta Câmara Municipal, 

referente ao exercício de 2020, por meio do sistema e-TCM>. Em Pela Ordem o 

parlamentar Pedro Américo de Santana Silva Lopes requereu que seja respeitado um 

minuto de silêncio pelo falecimento do senhor Emerson Munduruca Campos, filho do 

radialista Dilson Barbosa Campos. Em Pela Ordem o edil José da Costa Correia Filho 

requereu licença da Sessão a fim de acompanhar o velório e sepultamento da avó de seu 

neto. Sendo solicitação foi acatada pelo Presidente desta Casa. Dando prosseguimento a 

Sessão, o Presidente desta Câmara, vereador Fernando Dantas Torres, convidou os líderes a 

efetuarem suas inscrições e registrou a presença do publicitário Elton de Christo Planzo, 

nas galerias da Casa. No momento destinado ao Horário das Lideranças Partidárias, os 

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

Governo), utilizando também o tempo do Democratas e do Patriota, cedido por seus 

líderes, José Marques de Messias e José da Costa Correia Filho, registrou que esteve ontem, 

acompanhado do Prefeito Colbert Martins, no velório do filho do radialista Dilson Barbosa. 
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A seguir parabenizou o empresário Luiz Pedro Irujo, pelos quarenta e dois anos de 

existência da Rádio Subaé de Feira de Santana, bem como a todos que compõem a 

emissora, destacando o trabalho isento em prol da informação a toda população de Feira de 

Santana e região. Passou a falar sobre sua visita, juntamente com o Prefeito Colbert 

Martins, ao Distrito da Matinha, quando na oportunidade foi autorizada a construção de 

uma quadra poliesportiva na Escola Rosa Maria Espiridião Leite, contando ainda com a 

presença da Secretária Municipal de Educação, professora Anaci Paim, ressaltou a sua luta 

para a realização da citada obra. Teceu comentários sobre os diversos benefícios que o 

Governo Municipal tem realizado naquele Distrito. Informou que esteve na Rádio 

Comunitária do Candeal II quando, na oportunidade, dialogou com a comunidade local, por 

cerca de quatro horas. Passou a falar sobre a inauguração de uma praça poliesportiva, com 

iluminação especial, alambrado, vestiário e arquibancada, bem como a drenagem na 

localidade da Mantiba. Salientou que a referida praça esportiva terá o nome do esportista 

local, senhor Reginaldo, conhecido como “Regi”. Teceu comentários sobre as diversas 

obras realizadas pelo governo municipal, a exemplo das obras do bairro Mangabeira, Alto 

do Papagaio e bairro da Conceição, com recursos provenientes de Emenda do falecido 

Deputado Lázaro. Informou que em breve será inaugurada uma praça do Distrito de Ipuaçu 

que, segundo o orador, será a mais bonita de todos os distritos. Finalizou seu 

pronunciamento afirmando que estão sendo realizadas obras em toda a cidade, lembrando 

das recentes inaugurações de uma via próxima a Uefs e do Centro Educacional no antigo 

Feira Tênis Clube, salientando que “o trabalho não para”, pois o Prefeito está trabalhando 

muito em benefício da população, especialmente da zona rural. Josse Paulo Pereira 

Barbosa (PSC), utilizando também o horário do PSD, cedido pelo vereador Fernando 

Dantas Torres, inicialmente agradeceu ao Presidente tecendo elogios pela gestão à frente 

desta Casa Legislativa. Falou que existe um funcionário da Prefeitura que está tentando 

denegrir a imagem desta Casa Legislativa. Disse que assessores desta Casa estão colocando 

a opinião pública contra a Câmara Municipal, salientando que as críticas podem ser feitas, 

pois todos estão sujeitos a isso, mas o que não se pode admitir é que a imagem desta Casa 

Legislativa seja “maculada” com mentiras. Afirmou que o jornalista não pode “agredir” 

vereador, pois é funcionário desta Casa. Autorizou o presidente a demitir qualquer assessor 

seu que venha a “macular” a imagem desta Câmara. Solicitou providências, ressaltando que 

a verdade deve ser dita, mas não admite que a imagem de vereador seja “denegrida”. 

Defendeu o respeito a todos, independentemente da posição. Conclamou uma Moção de 

Repúdio ao jornalista Fabiano Cerqueira, assessor do vereador Valdemir da Silva Santos, 

por “macular” a imagem deste Legislativo. O Presidente desta Casa, edil Fernando Dantas 
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Torres, disse que irá suspender o servidor, com uma exoneração provisória, e determinará 

que a Procuradoria Jurídica da Casa analise a situação. Em Pela Ordem o vereador 

Valdemir da Silva Santos solicitou que, antes do Presidente se posicionar, deve averiguar a 

veracidade do que foi dito pelo colega. Em Pela Ordem o edil Pedro Américo de Santana 

Silva Lopes disse que antes do ato formal de suspensão do servidor deve ser aberta uma 

sindicância para averiguar os fatos, pois o assessor é jornalista fora daqui. Em Pela Ordem 

o parlamentar Silvio de Oliveira Dias defendeu que inicialmente seja feita uma sindicância, 

pois o servidor exerce a função de jornalista tendo o amparo constitucional para tecer 

críticas. Dando continuidade ao Horário das Lideranças o vereador Flávio Arruda 

Morais (PSB) repudiou a atitude do Governo do Estado da Bahia em colocar a antiga 

Usina de Algodão à venda, destacando que o prédio é uma memória viva da história desta 

cidade. Disse que o Governo do Estado possui caixa suficiente. Afirmou que o citado 

prédio poderia ser transformado em um hospital municipal ou num centro de treinamento 

profissional. Conclamou o Poder Executivo a não permitir que essa venda ocorra. 

Convocou todos os pares desta Casa a apoiarem o pleito a fim de preservar o patrimônio 

histórico. Foi aparteado pelo colega Edvaldo Lima dos Santos. Em Pela Ordem a 

vereadora Eremita Mota de Araújo solicitou a suspensão da Sessão por quinze minutos. 

Acatando o requerimento da vereadora o Presidente desta Casa, Fernando Dantas Torres, 

suspendeu a Sessão pelo tempo requerido. Reaberta a Sessão o Presidente, Fernando Dantas 

Torres, solicitou o retorno dos vereadores para dar início a Ordem do Dia, quando foram 

apreciadas as seguintes proposições: < Em Redação Final, o Projeto de Lei nº 010/2021, 

de iniciativa do edil Pedro Américo de Santana Silva Lopes, foi aprovado pela unanimidade 

dos edis presentes. Em primeira discussão, foram apreciados: o Projeto de Lei nº 

016/2021 de autoria do vereador Luiz Ferreira Dias, com Parecer contrário da Comissão de 

Constituição, Justiça e Redação - CCJR, quando em Pela Ordem o parlamentar Josse 

Paulo requereu a suspensão da matéria por cinco sessões, com aprovação do Plenário. O 

Projeto de Lei nº 019/2021 de iniciativa do edil Edvaldo Lima dos Santos, com Parecer 

contrário da Comissão de Constituição, Justiça e Redação - CCJR, que foi retirado de pauta 

por solicitação do autor, explicando que fez uma Indicação para o Poder Executivo 

formular o Projeto. O Projeto de Lei nº 039/2021 de autoria do vereador José da Costa 

Correia Filho, com Parecer contrário da Comissão de Constituição, Justiça e Redação - 

CCJR, foi adiado de pauta por ausência do autor. O Projeto de Lei nº 052/2021 de 

iniciativa do edil Ivamberg dos Santos Lima, com Parecer da Comissão de Constituição, 

Justiça e Redação - CCJR, foi aprovado por unanimidade dos presentes. Durante a 

discussão do Projeto o autor da matéria fez uso da palavra. Neste momento, a segunda 
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Secretária deste Legislativo, parlamentar Eremita Mota de Araújo assumiu o comando da 

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

Oliveira Dias. O edil Pedro Américo de Santana Silva Lopes falou na votação do Projeto, 

solicitando que fosse criada uma Comissão desta Casa para a realização de um estudo 

integral a fim de revisar e avaliar toda a legislação que trata das entidades sem fins 

lucrativos, uma vez que fazem um trabalho de extrema importância para a comunidade 

feirense e merecem todo o apoio desta Casa, em razão das dificuldades que passam para 

obter apoio do Poder Público Municipal, pois a legislação está aquém da celeridade e do 

compromisso dessas instituições. A vereadora Luciane Aparecida Silva Brito Vieira falou 

na votação da matéria. Dando prosseguimento a Ordem do Dia o Projeto de Lei nº 

020/2021 de autoria do parlamentar Edvaldo Lima dos Santos, com Parecer contrário da 

Comissão de Constituição, Justiça e Redação –CCJR, foi adiado por cinco sessões a pedido 

do vereador Emerson Costa dos Santos, em Pela Ordem, e aprovação plenária. Em 

votação única os Requerimentos nºs 67/2021 de autoria do vereador Jhonatas Lima 

Monteiro. Em votação à proposição, franqueou-se a palavra ao autor e aos parlamentares 

Luiz Augusto de Jesus e Pedro Américo de Santana Silva Lopes. Na sequência, o autor da 

proposição solicitou a retirada de pauta do Requerimento. Pela Ordem o edil Fernando 

Dantas Torres solicitou a suspensão da Sessão por quinze minutos. O que foi aprovado pelo 

Plenário. A Sessão foi declarada reaberta pelo Presidente desta Casa, Fernando Dantas 

Torres que solicitou a todos os presentes que ficassem de pé a fim de respeitar um minuto 

de silêncio pelo falecimento do senhor Emerson Munduruca Campos, filho do radialista 

Dilson Barbosa Campos, por solicitação do edil Pedro Américo de Santana Silva Lopes. 

Esgotado o horário regimental, o Presidente desta Casa, vereador Fernando Dantas Torres, 

declarou encerrada a presente Sessão, as doze horas e trinta e três minutos, sendo 

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

discussão, o Projeto de Lei nº 052/2021, de iniciativa do vereador Ivamberg dos Santos 

Lima. Em primeira discussão o Projeto de Lei nº 039/2021 de autoria do vereador José da 

Costa Correia Filho, com Parecer contrário da Comissão de Constituição, Justiça e Redação 

- CCJR. Em votação única, os Requerimentos nºs 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; 75/2021 de iniciativa do edil Josse Paulo Pereira 

Barbosa;  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 
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de 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.     

 

   

 

 

 


