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Ata da 67ª 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 10 de 

agosto de 2021. 

 

  Aos dez dias do mês de agosto 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 sexagésima sétima  Sessão 

Ordinária, referente à segunda 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 aprovada pela unanimidade 

dos edis presentes. Dando prosseguimento o Presidente, edil Fernando Dantas Torres, 

solicitou à primeira Secretária, vereadora Luciane Aparecida Silva Brito Vieira, que 

procedesse a leitura das matérias previamente constantes para o Expediente do dia, que vão 

a seguir:< Projetos de Lei Ordinária n/nºs 123 a 126/2021, respectivamente de autoria dos 

vereadores Edvaldo Lima dos Santos, José da Costa Correia Filho, Petrônio Oliveira Lima 

e Poder Executivo que na devida ordem “Proíbe a atribuição de funções de cobrança de 

passagens aos Motoristas de ônibus-dupla função - no Município de Feira de Santana”, 

“Dispõe sobre a proibição da cobrança do serviço de Esgoto prestado de forma incompleta 

pela Concessionária do Serviço Público de água e esgoto e dá outras providências no 

Município de Feira de Santana”, “Dispõe sobre o atendimento optométrico e atenção à 

Saúde Visual Primária” e “Dispõe sobre o repasse de Recursos Públicos Municipais para 

Organização da Sociedade Civil, através de parceria, para fins de inexigibilidade de 

chamamento público”. Requerimentos nºs 170 a 173/2021, de autoria dos vereadores Luiz 
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Augusto de Jesus, Luiz Ferreira Dias, Flávio Arruda Morais e Fernando Dantas Torres. 

Indicações nºs 1672 a 1704/2021, de autoria dos parlamentares José Marques de Messias, 

Edvaldo Lima dos Santos, Valdemir da Silva Santos, Ronaldo Almeida Caribé, Luciane 

Aparecida Silva Brito Vieira, Emerson Costa dos Santos, Luiz Augusto de Jesus, Flávio 

Arruda Morais e Luiz Ferreira Dias. Moção nº 152/2021, de iniciativa do edil Petrônio 

Oliveira Lima >. Em Questão de Ordem, o edil Josse Paulo Pereira Barbosa lembrou que, 

na conformidade do Regimento Interno, os vereadores não podem ser “atingidos” durante o 

uso da Tribuna Livre. Em consonância com o Regimento Interno desta Casa Legislativa, o 

Presidente, Fernando Dantas Torres, convidou as senhoras Denise Almeida e Geovana 

Bryte para fazerem uso da Tribuna Livre, conforme Ofício nº 01/2021 da Aliança 

LGBTI+, assinado pelo senhor Fábio de Ribeiro, Coordenador Municipal da Aliança 

Nacional LGBTI+ em Feira de Santana, datado de 21 de junho de 2021, protocolizado na 

mesma data e lido no Expediente de 22 de junho de 2021, para falar sobre a importância da 

implantação e implementação das políticas públicas de promoção de direitos e de 

enfrentamento à discriminação. Assumindo a Tribuna a senhora Denise Almeida disse que 

esse é um momento histórico por estar falando em um ambiente “heteronormativo” e 

passou a citar a passagem bíblica Gálatas, 5,14, defendendo o amor e respeito ao próximo, 

salientando que palavras de ódio incitam a violência transformando o Brasil no país que 

mais mata travestis. Citou trechos da Constituição Federal e conclamou a igualdade perante 

as leis. Disse que a religião ainda é o “palco” que justifica o injustificável, afirmando que 

todas as pessoas são filhas da mesma criação divina e que apesar das vidas “silenciadas”, as 

demais vozes sempre clamarão por justiça e socorro. Falou sobre a necessidade de 

preservar a liberdade a fim de que se exerça o amor sem discriminações. Solicitou mais 

sensibilidade por parte das pessoas, independente da sexualidade ou gênero. Dando 

prosseguimento, a senhora Geovana Bryte informou que o mês de agosto registra a 

visibilidade lésbica, quando ocorreram lutas históricas, por respeito a igualdade, inclusão, 

dentre outros direitos. Criticou as agressões psicológicas, “lesbofóbicas”, negligência na 

área de saúde e rompimentos familiares, devido a pressão social. Afirmou que o índice de 

“lesbocídio” é crescente e conclamou esta Casa a lutar pelos direitos humanos promovendo 

campanhas para uma maior inclusão. Entregou ao Presidente deste Legislativo uma “Carta 

da Diversidade” contendo sugestões de propostas para melhoria das Políticas Públicas 

voltadas ao público LBBTQIA+. Durante o uso da Tribuna Livre, o comando da Mesa 

Diretiva foi momentaneamente transferido para o primeiro Vice-Presidente, edil Sílvio de 

Oliveira Dias, a fim de que o Presidente Fernando Torres recebesse das mãos da oradora à 

Tribuna uma “Carta da Diversidade”. Reassumindo a direção dos trabalhos o Presidente, 
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Fernando Dantas Torres, agradeceu as sugestões e informou que enviará cópia da 

supracitada carta a todos os vereadores. A seguir o vereador Fernando Dantas Torres, 

Presidente deste Legislativo, solicitou que os líderes procedessem as suas inscrições. No 

momento destinado ao Horário das Lideranças Partidárias, os seguintes parlamentares 

fizeram uso da palavra: Edvaldo Lima dos Santos (MDB), utilizando também no tempo 

do edil Flávio Arruda Morais (PSB), leu o Artigo 226 da Constituição Federal, que aborda 

a questão da união entre homem e mulher. Informou que está respondendo nove processos 

de autoria do “ativismo gay” e passou a falar sobre a postura do Papa Francisco que 

entende o que o sacramento do casamento não pode ser estendido a pessoas do mesmo 

sexo, ressaltando que não existe benção para esse tipo de união. Disse que o “ativismo gay 

e a esquerda” defendem a cultura da pedofilia e zoofilia. Abordou a questão da “cartilha 

gay” que quiseram implantar neste município, defendendo seu posicionamento contrário. 

Disse que pesquisou estatísticas de homicídio em homossexuais nesta cidade e que não 

houve mortes, salvo entre brigas deles mesmos. Citou passagens bíblicas e passou a 

explicar o que é ideologia de gênero, ressaltando que a palavra “todes” não existe no 

dicionário da língua portuguesa e que todos os seres humanos nascem com sexo definido. 

Em Pela Ordem, o edil Sílvio de Oliveira Dias, por duas vezes, afirmou que esta Casa está 

cometendo “crimes” e que o vereador Edvaldo Lima dos Santos está respondendo processo 

até em organismos internacionais.  A seguir o parlamentar Pedro Américo de Santana 

Silva Lopes (DEM) alegou que esta Casa vem apresentando um discurso de ódio, 

salientando que por ser Cristão não julga as pessoas e que o colega Edvaldo Lima dos 

Santos não tem o poder e autoridade de julgar. Esclareceu que as oradora da Tribuna Livre 

solicitaram apenas a garantia de seus direitos e que os vários vereadores "inventaram” 

questões polêmicas, utilizando ideologia de gênero, com fins eleitorais a fim de tentar 

“massacrar” e humilhar uma parte da população que sofre todos os dias, por sua opção 

sexual. Finalizou seu pronunciamento defendendo que os direitos básicos da população 

LGBTQIA+ sejam respeitados e que o debate nesta Casa deve ser tranquilo com respeito a 

todos. O edil Jhonatas Lima Monteiro (PSOL) disse que os grupos da sociedade que aqui 

estão vieram reivindicar nada mais, nada menos que os seus direitos constitucionalmente 

instituídos. Criticou o posicionamento do colega Edvaldo Lima dos Santos que ataca a 

população LGBTQIA+ da pior maneira possível “demonizando” a opção sexual de parte da 

população, ressaltando que o mesmo, como representante da comunidade, deveria garantir 

direitos e não o contrário. Disse que o colega Edvaldo Lima tenta criminalizar a opção 

sexual através do mesmo discurso de fake news. Disse não ter dúvidas de estar do lado 

certo e da razão, pois defende a diversidade e que a prática criminosa é imputar o crime de 
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pedofilia a quem defende o direito das pessoas a escolher sua opção sexual. Desafiou o 

colega Edvaldo Lima a trazer para esta Casa qualquer prova de que qualquer militante ou 

defensor da causa LGBTQIA+ apresentou qualquer forma de defesa ao crime de pedofilia, 

sob risco de desmoralização. Criticou o colega Edvaldo Lima por reproduzir uma ideologia 

de que é “imutável” a forma como as pessoas se relacionam. Encerrou seu pronunciamento 

afirmando que o Estado é laico e que para esta Casa o que interessa é a Constituição 

Federal e as leis infraconstitucionais, pois em todas elas há garantias dos direitos a 

diversidade sexual, ressaltando que Edvaldo Lima está confundindo os espaços, pois o 

espaço público é de “todos, todas e todes”.  Em Pela Ordem, por duas vezes, o edil 

Edvaldo Lima dos Santos solicitou que fossem constados na íntegra os pronunciamentos 

dos colegas Jhonatas Lima Monteiro e Pedro Américo de Santana Silva Lopes, bem como 

os pronunciamentos das oradoras que usaram a Tribuna Livre e lembrou que Jhonatas de 

Lima Monteiro, na condição de professor, sabe que não existe a palavra “todes” no 

dicionário da língua portuguesa. Em Pela Ordem o parlamentar Jhonatas Lima Monteiro, 

como professor, afirmou que a gramática, a língua são dinâmicas e mudam a todo momento 

com inclusão de novos termos, de acordo com a evolução da sociedade. Em Pela Ordem o 

vereador Jhonatas Lima Monteiro disse que nesta Casa não cabe censura prévia. O vereador 

Jossé Paulo Pereira Barbosa (PSC), também no tempo da vereadora Eremita Mota de 

Araújo (PSDB) afirmou que está nesta Casa Legislativa para respeitar a todos, mas não 

teme ninguém, não tem medo de “cara feia” e que está aqui para “legislar em causa 

própria” e não jogar lixo embaixo do tapete. Destacou que presenciou uma grande falta de 

respeito, que ouviu os pronunciamentos feitos na Tribuna Livre e quer assegurado o seu 

direito de se pronunciar. Discorreu sobre o que prega a Bíblia, salientando que vários 

vereadores querem aqui posar de “paladinos da moralidade pública”. Afirmou que sempre 

soube que o homem deve casar com mulher, criticando a postura do Supremo Tribunal 

Federal ao legalizar a união estável entre pessoas do mesmo sexo, o que é condenado pela 

Bíblia. Em Pela Ordem o edil Sílvio de Oliveira Dias leu o Artigo 2º do Regimento 

Interno desta Casa, ressaltando que por ser a “casa das leis” deve dar o exemplo, cumprindo 

as leis de imediato e solicitou que não fosse permitido o uso de “faixas e cartazes’ no 

recinto, pois esta Casa deve dar o exemplo. O Presidente, Fernando Dantas Torres, 

informou ao colega Sílvio de Oliveira Dias que a faixa com o nome Jesus não está 

prejudicando a ninguém. Em Pela Ordem o vereador Edvaldo Lima dos Santos solicitou 

que os cartazes referentes ao “ativismo gay” fossem retirados das grades da Câmara 

Municipal. Em Pela Ordem o parlamentar Sílvio de Oliveira Dias informou que o 

Regimento Interno proíbe apenas no recinto das reuniões. Retomando a palavra o edil Jossé 
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Paulo Pereira Barbosa agradeceu ao Presidente pela tolerância e garantia da liberdade de 

expressão. Afirmou que vai seguir o seu Deus Javé e não a outros, ressaltando que o resto é 

“lixo e imundície”, pois Deus é o Ser supremo, ressaltando que pela primeira vez o 

“Anticristo” se manifestou dentro desta Casa Legislativa para que não se eleve o nome de 

“Deus Todo Poderoso”. Encerrou seu discurso fazendo a oração do “Pai Nosso”, 

destacando que “Satanás foi derrotado na cruz”. Luiz Augusto de Jesus (DEM) informou 

que o Prefeito Colbert Martins irá a Brasília com o objetivo de visitar os ministérios em 

busca de mais recursos para o município de Feira de Santana. Passou a ler uma notícia 

veiculada na imprensa em que o Presidente da República, Jair Bolsonaro, foi ao Congresso 

a pé para entregar uma Proposta de Lei intitulado “Nova Bolsa Família” com um acréscimo 

de cinquenta por cento maior que a atual. Finalizou seu pronunciamento parabenizando o 

Presidente pela iniciativa. Logo após, a segunda Secretária, vereadora Eremita Mota de 

Araújo, assumiu o comando da Mesa Diretiva. Em seguida o vereador Fernando Dantas 

Torres (PSD) falou sobre a abertura da Tribuna Livre para expressão da opinião de todos, 

o que, segundo o orador, não ocorria no passado. Disse que ficou triste pela postura do 

colega em pedir a retirada da faixa com o nome de Jesus, afirmando que o nome de Jesus 

está acima de tudo. Admitiu que está ferindo o Regimento Interno e defendeu que o nome 

de Jesus é supremo e acima de tudo. Afirmou que não quer colocar questões religiosas em 

foco e destacou que tem amigos das diversas opções sexuais. Na condição de Presidente 

desta Casa pediu desculpas à igreja pelo nome de Jesus ter sido “achincalhado” aqui, bem 

como pediu desculpas às oradoras da Tribuna Livre por se sentirem desrespeitadas por 

alguns. Afirmou que respeita e aceita a opção de cada um e que todas as opiniões devem ser 

respeitadas. Reafirmou que enquanto for Presidente desta Casa, todas as opiniões serão 

respeitadas, mesmo que sejam contrárias as suas. Criticou as brigas de vereadores por 

diversidade de opiniões, conclamando o respeito mútuo. Em seguida, o Presidente desta 

Casa, edil Fernando Dantas Torres, assumiu o comando da Mesa Diretiva. Em Pela 

Ordem, o edil Josse Paulo Pereira Barbosa solicitou íntegra do Pela Ordem do colega 

Sílvio de Oliveira Dias e a cópia da presente Ata. José da Costa Correia Filho (Patriota) 

inicialmente defendeu que todos tenham direitos iguais e passou a tecer elogios ao Prefeito 

Colbert Martins pela grande quantidade de obras que está realizando neste município, 

inclusive fazendo o que o Governo do Estado deveria fazer, pois o Excutivo Municipal irá 

construir a sede própria da 64ª Companhia da Polícia Militar desta cidade, próximo ao 

Shopping Popular visando o conforto e o bem estar dos policiais de Feira de Santana. 

Criticou a realização das “blitz do IPVA”, feitas pelo Esquadrão Águia, ressaltando que o 

papel da polícia é coibir a violência. Parabenizou o Prefeito pela limpeza e revitalização da 
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Base localizada na expansão do Conjunto Feira IX, disse que busca o melhor para Feira de 

Santana e que é complicado discutir religião, pois tem eleitor de todos os “guetos”. Durante 

o pronunciamento do vereador à tribuna, o primeiro Vice-Presidente, parlamentar Silvio de 

Oliveira Dias, assumiu o comando da Mesa Diretiva. Emerson Costa dos Santos (DC) 

criticou as obras que estão sendo realizadas no centro de Feira de Santana, acarretando 

diminuição das vias de tráfego de veículos e aumento das calçadas, o que, segundo o 

orador, vem prejudicando os comerciantes, em especial os localizados na Avenida Senhor 

dos Passos. Criticou a mudança de nomenclatura da Secretaria de Trânsito, ressaltando que 

o projeto de mobilidade do centro está prejudicando a todos, pois “travou” tudo, uma vez 

que não há condições de trafegabilidade de veículos. Encerrou seu pronunciamento 

afirmando as obras estão destacando apenas a parte estética e não a parte funcional. 

Petrônio Oliveira Lima (REPUBLICANOS) inicialmente registrou a presença do amigo 

Marcelo, colega do tempo de escola, e passou a falar sobre a sua satisfação em ter sido 

convidado pelo BCS e pelo Conselho de Segurança da Rua Nova para fazer uma 

homenagem a um pai, o senhor José Batista Oliveira, que tem 103 anos de idade, eleito 

“patriarca do bairro”, morador do bairro desde 1971, ressaltando que segundo o 

neuropsicólogo Goldenberg, o homem é o único ser que vai além da vida reprodutiva, mas 

acumula e transmite os seu conhecimentos para as gerações mais novas, por meio da sua 

linguagem. Agradeceu aos familiares pelo convite, salientando que todas as medidas 

sanitárias preventivas foram adotadas e afirmou que, se tiver oportunidade outorgará o 

Título de Cidadão Feirense ao senhor de 103 anos. Luciane Aparecida Silva Brito Vieira 

(MDB) no tempo do edil Pedro Cícero Marcênio Silva (Cidadania) afirmou que está aqui 

para defender e lutar pelo povo, mostrando sua indignação pela atual situação do Centro de 

Saúde Especializado Leoni Leda, que está dispersando os médicos especialistas para as 

policlínicas, consequentemente interrompendo o atendimento especializado aos pacientes 

daquela unidade. Reafirmou que está aqui pelo povo e para o povo e requereu que o 

Prefeito Colbert tome conhecimento da maneira com que o atual Secretário Municipal de 

Saúde, Dr. Marcelo Brito, vem tratando a questão. Disse que não entende o porquê da 

retirada dos especialistas, pois essa situação causa muitos transtornos aos pacientes e 

descaracteriza o objetivo daquele Centro Especializado. Em Pela Ordem o vereador 

Emerson Costa dos Santos parabenizou a oradora e registrou a sua solidariedade. A seguir o 

edil Ivamberg dos Santos Lima citou versículos bíblicos, destacando que o amor e o 

respeito estão acima de tudo. Apresentou reportagens que apresentam dados estatísticos 

referentes a violência contra as pessoas homossexuais, reiterando que esse segmento da 

população é bastante massacrado e sofrido por não terem seus direitos assegurados. 
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Criticou o colega Edvaldo Lima dos Santos quando o mesmo afirmou que a esquerda é 

“pedófila”, salientando que as pessoas devem pensar e analisar antes de falar, pois se sentiu 

desrespeitado, uma vez que é militante da esquerda e defendeu que o colega deve fazer uma 

retratação. Passou a criticar também o vereador Josse Paulo Pereira Barbosa quando o 

mesmo afirmou que está aqui para “legislar em causa própria”, registrando que o 

parlamentar está aqui para trabalhar pelo povo, defendendo também que o colega deve 

explicar a sua fala. Foi aparteado pelo colega Josse Paulo Pereira Barbosa. Durante o 

discurso do último orador, o comando da Mesa Diretiva foi assumido pela primeira 

Secretária, vereadora Luciane Aparecida Silva Brito Vieira. O vereador Silvio de Oliveira 

Dias (Liderança das Minorias) disse que esta Casa, por ser a Casa das Leis, deve dar o 

exemplo e garantir a manutenção do respeito acima de tudo. Lembrou a todos que a 

Constituição Federal garante um Estado laico e defendeu o respeito a todos. Passou a falar 

sobre a postura dos vereadores governistas que apresentam os fatos como se tudo em Feira 

de Santana estivesse perfeito. Teceu comentários sobre a atual situação da Biblioteca 

Municipal, que está sem funcionar, registrando a grande importância para a comunidade 

estudantil. Afirmou que é obrigação de todos nesta Casa cobrar o respeito às leis, a 

individualidade e a garantia de direitos. O parlamentar Jurandy da Cruz Carvalho (PL) 

falou sobre a obrigação de se respeitar a todos e passou a criticar o Governo do Estado pela 

várias obras intermináveis e inacabadas em Feira de Santana, a exemplo da Lagoa Grande. 

Discorreu sobre a falta de viaturas na zona rural, registrando que neste final de semana 

ocorreram vários assaltos no Distrito de Ipuaçu, pois não houve viaturas e policiamento. 

Falou que a Polícia Militar necessita fazer racionamento de combustível, o que inviabiliza o 

policiamento eficaz. Disse que o colega Sílvio de Oliveira Dias critica o Governo 

Municipal, mas esquece de fazer cobranças ao Governo do Estado. Encerrou seu discurso 

afirmando que está aqui para criticar qualquer esfera de governo a fim de garantir os 

direitos da população e o respeito a todos. Durante o discurso do último orador, o primeiro 

Vice-Presidente, edil Sílvio de Oliveira Dias, reassumiu o comando da Mesa Diretiva. Em 

Pela Ordem os edis Valdemir da Silva Santos, Jhonatas Lima Monteiro, Edvaldo Lima dos 

Santos, José Marques de Messias, Sílvio de Oliveira Dias e Josse Paulo Pereira Barbosa 

solicitaram inscrições em Explicações Pessoais. Na Ordem do Dia, foram apreciadas as 

seguintes proposições: < Em segunda discussão, o Projeto de Lei nº 057/2021, de autoria 

do vereador Pedro Cícero Marcenio Silva, com Emenda 01, do edil Edvaldo Lima dos 

Santos, com Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação - CCJR. Em 

discussão ao Parecer, falou favoravelmente, o autor da Emenda. Em votação, o Parecer 

referente à Emenda 01 foi aprovado pela unanimidade dos edis presentes. Em discussão à 
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Emenda 01, o autor usou a palavra, bem como o edil Pedro Américo de Santana Silva 

Lopes. Durante a fala do edil Edvaldo Lima dos Santos, o comando da Mesa Diretiva foi 

transferido para o Presidente Fernando Torres. Em votação, a Emenda 01 foi aprovada por 

unanimidade dos parlamentares presentes. Em votação ao Projeto de Lei nº 057/2021, os 

edis Ivamberg dos Santos Lima e Edvaldo Lima dos Santos usaram a palavra. Depois, o 

Projeto de Lei nº 057/2021 foi aprovado pela unanimidade dos parlamentares presentes. 

Em Pela Ordem, o vereador Flávio Arruda Morais registrou a presença do cantor Léo 

Oliveira, residente na cidade de Ipirá, na Galeria da Casa. Em seguida, o Presidente 

Fernando Torres registrou a presença do ex-Deputado Federal Gerson Gabrielle. Em 

primeira discussão, o Projeto de Lei nº 027/2021, de iniciativa do parlamentar Jhonatas 

Lima Monteiro, com Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação - CCJR. Em 

Pela Ordem, o vereador Luiz Augusto de Jesus solicitou que, após a votação do Parecer, o 

Projeto fosse adiado de pauta por duas sessões para dirimir dúvidas. Neste momento, o 

primeiro vice-Presidente, Sílvio Dias, assumiu os trabalhos. Na discussão do Parecer, o edil 

Luiz Augusto de Jesus usou a palavra. Após votação, o Parecer foi aprovado pela 

unanimidade dos edis presentes. Logo após, o autor do Projeto em questão, edil Jhonatas 

Lima Monteiro, se posicionou pela manutenção da votação. Em seguida, o adiamento de 

pauta por duas sessões, solicitado pelo edil Luiz Augusto de Jesus, foi aprovado pela 

maioria dos vereadores presentes, com votos contrários dos parlamentares Ivamberg dos 

Santos Lima e Jhonatas Lima Monteiro. Em primeira discussão, o Projeto de Lei nº 

046/2021, de autoria do edil Jurandy da Cruz Carvalho, com Parecer da Comissão de 

Constituição, Justiça e Redação - CCJR opinando pela devolução para correção. Em 

discussão ao Parecer, o autor do Projeto falou contrário ao Parecer. Em Pela Ordem, o 

parlamentar Edvaldo Lima dos Santos solicitou adiamento de pauta do Projeto em questão. 

Em Pela Ordem, o parlamentar Jurandy da Cruz Carvalho requereu aos colegas derrubada 

do Parecer. Dando continuidade, o vereador Pedro Américo de Santana Silva Lopes e 

Jhonatas Lima Monteiro também se posicionaram contrários ao Parecer, este último 

aparteado pelo edil Valdemir da Silva Santos. Dando continuidade à discussão do Parecer, 

os vereadores Eremita Mota de Araújo e Petrônio Oliveira Lima fizeram uso da palavra. 

Em Pela Ordem, o edil Jurandy da Cruz Carvalho defendeu a manutenção da votação do 

Projeto em análise. Logo após, os trabalhos diretivos foram assumidos, momentaneamente, 

pelo vereador Luiz Ferreira Dias. Após o primeiro Vice-Presidente, Sílvio de Oliveira Dias, 

reassumir os trabalhos, em Pela Ordem, o vereador Luiz Augusto de Jesus disse que no dia 

seguinte, ocorrerá a votação de um Requerimento solicitando Sessão Especial na quinta-

feira para pronunciamento da Secretária Municipal de Educação, Professora Anaci Bispo 
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Paim, sobre o retorno das aulas. Logo após, o Parecer foi rejeitado pela maioria dos edis 

presentes, com voto contrário da parlamentar Eremita Mota de Araújo. Em discussão ao 

Projeto de Lei, o autor e o parlamentar Petrônio Oliveira Lima usaram a palavra. Em 

votação, o edil Edvaldo Lima dos Santos fez uso da Tribuna. Em Pela Ordem, a vereadora 

Eremita Mota de Araújo disse que da forma que está sendo feita, essa votação anulará uma 

Lei já existente. Durante o pronunciamento do edil Edvaldo Lima, o comando da Mesa 

Diretiva foi assumido pela primeira Secretária, vereadora Luciane Aparecida Silva Brito 

Vieira. Em Pela Ordem, a vereadora Eremita Mota de Araújo usou a palavra para 

questionar a legalidade da aprovação do Projeto de Lei em análise. Ainda em votação, o 

edil Pedro Américo de Santana Silva Lopes usou a Tribuna, este aparteado pelo edil 

Jurandy da Cruz Carvalho. Logo após, o Projeto de Lei nº 046/2021 foi aprovado pela 

maioria dos edis presentes, com 17 votos favoráveis e voto contrário da vereadora Eremita 

Mota de Araújo. Em declaração de voto, os edis Jurandy da Cruz Carvalho e Pedro 

Américo de Santana Silva Lopes usaram a palavra, este último solicitou constar em Ata 

uma moção de aplausos ao professor Robson, que comandou a Seleção Feirense de Boxe, 

composta de nove atletas, sendo todos agraciados com medalhas: cinco de ouro, uma de 

parta e três de bronze, trazendo para Feira de Santana o título de campeã do Campeonato 

Intermunicipal de Boxe, ocorrido do município de Dias D’Ávila. Em Pela Ordem, o 

parlamentar Edvaldo Lima dos Santos solicitou votação em bloco dos Projetos de Decretos 

Legislativos nºs 004 e 007/2021 e teve seu pleito aprovado pela unanimidade dos 

vereadores presentes. Em discussão única, os Projetos de Decretos Legislativos nºs 

004/2021, de lavra do vereador Luiz Augusto de Jesus, com Parecer da Comissão Especial 

e 007/2021, de autoria do edil Edvaldo Lima dos Santos, com Parecer da Comissão 

Especial tiveram os Pareceres aprovados pela unanimidade dos edis presentes. Em votação 

aos Decretos Legislativos, os edis Luiz Augusto de Jesus e Edvaldo Lima dos Santos 

falaram à tribuna. Durante a votação dos Projetos de Decretos, o comando da Mesa Diretiva 

retornou para o primeiro Vice-Presidente Sílvio Dias. Logo após, os Projetos de Decreto 

Legislativo nºs 004 e 007/2021 foram aprovados pela unanimidade dos vereadores 

presentes. Em Pela Ordem, o edil Valdemir da Silva Santos solicitou constar em Ata a 

ausência do edil Pedro Américo de Santana Silva Lopes durante a votação dos Projetos de 

Decretos Legislativos. Em declaração de voto, o parlamentar Pedro Cícero Marcenio Silva 

usou a Tribuna. O edil Sílvio Dias no comando da Mesa Diretiva solicitou a todos que 

ficassem em pé para respeitarem um minuto de silêncio em homenagem póstuma ao ex-

Vereador e Ex-Presidente desta Casa Legislativa Reinaldo Miranda pelos quatro anos de 

seu falecimento, bem como em homenagem póstuma ao jovem Felipe Vinicius dos Santos, 
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sobrinho do ex-vereador Isaías dos Santos, por solicitação do edil Valdemir da Silva Santos 

em Pela Ordem. Em Pela Ordem, o edil Ivamberg dos Santos Lima lembrou aos membros 

da Comissão de enfrentamento à pandemia de Covid-19 que haverá reunião pela tarde. 

Esgotado o horário regimental o Primeiro Vice-Presidente desta Casa, o parlamentar Sílvio 

de Oliveira Dias, declarou encerrada a presente Sessão, às doze horas e vinte e um minutos, 

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

Redação Final o Projeto de Lei nº 057/2021 de autoria do vereador Pedro Cícero 

Marcenio Silva. Em segunda discussão o Projeto de Lei nº 046/2021 de autoria do 

vereador Jurandy da Cruz Carvalho. Em primeira discussão os Projetos de Lei nºs 047, 

de autoria do edil Edvaldo Lima dos Santos, com Parecer já apreciado, 065 e 066/2021, 

ambos de lavra do vereador Sílvio de Oliveira Dias, com Pareceres da CCJR. Em votação 

única os Requerimentos n°s: 151, 158, 159 e 166 e 168/2021 de iniciativa do parlamentar 

Silvio de Oliveira Dias; 152, 153, 160 e 161/2021 de autoria do edil Edvaldo Lima dos 

Santos; 154/2021 de iniciativa do vereador Jurandy da Cruz Carvalho; 155 e 171/2021 de 

autoria do edil Luiz Ferreira Dias; 156 e 170/2021 de iniciativa do vereador Luiz Augusto 

de Jesus; 157/2021 da lavra do parlamentar Emerson Costa dos Santos; 162/2021 de 

iniciativa do vereador Petrônio Oliveira Lima; 163 e 167/2021 de iniciativa da parlamentar 

Luciane Aparecida Silva Brito Vieira; 164/2021 de iniciativa do vereador Pedro Cícero 

Marcenio Silva; 165/2021 de autoria do edil José Marques de Messias; 169/2021, de lavra 

do parlamentar Ronaldo Almeida Caribé; 172/2021, de autoria do vereador Flávio Arruda 

Morais e 173/2021, de iniciativa do parlamentar Fernando Dantas Torres>. 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.     

 

   

 

 

 


