Feira de Santana

CÂMARA MUNICIPAL
Casa da Cidadania
Ata da 45ª 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 27 de
maio de 2021.

Aos vinte e sete dias do mês de maio 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 quadragésima quinta
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. Amparada pelo Regimento Interno, a vereadora Eremita Mota de Araújo,
segunda Secretária, assumiu o comando da Mesa Diretiva, declarou aberta a presente
Sessão e solicitou ao edil Edvaldo Lima dos Santos que assumisse a segunda Secretaria, ad
hoc, e procedesse a leitura da Ata da Sessão anterior. Logo após, a vereadora Eremita Mota
de Araújo, na direção dos trabalhos, deu boas vindas ao colega Josse Paulo Pereira Barbosa
por ocasião do seu retorno à Casa da Cidadania, após ser acometido pela Covid-19. 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 091/2021, de autoria do edil Flávio Arruda Morais, que “Altera
dispositivo da Lei 3.736, de 12 de setembro de 2017, que dispõe sobre sons urbanos, fixa
níveis e horários em que será permitida sua emissão, possibilita doação e destruição de
equipamento(s) sonoro(s) e dá outras providências”. Projeto de Resolução n/nº 740/2021,
de iniciativa do vereador Valdemir da Silva Santos, que “Cria a Frente Parlamentar de
Combate a Violência no âmbito do Município de Feira de Santana, e dá outras
providências”. Requerimento nº 128/2021, de lavra do parlamentar Fernando Dantas
Torres. Indicações nºs 1168 a 1174/2021, de autoria dos vereadores Valdemir da Silva
Santos, Luciane Aparecida Silva Brito Vieira e Fabiano Nascimento de Souza.
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Correspondência: Ofício nº 298/2021, datado do dia 24 de maio do ano em curso e
assinado pelo Reitor da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), Senhor
Evandro do Nascimento Silva, solicitando autorização para fazer uso da palavra em
Tribuna Livre, a critério da disponibilidade desta Casa, com o objetivo de celebrar o
aniversário de 45 anos da citada instituição, apresentando uma síntese da trajetória da
UEFS e sua contribuição para o desenvolvimento educacional, social e cultural de Feira de
Santana e região>. Em Pela Ordem, o edil José da Costa Correia Filho solicitou que quatro
Projetos com Pareceres contrários pautados para a Ordem do Dia da presente data fossem
retirados da relação pelos autores para que a Sessão não fosse alongada
desnecessariamente. Em resposta, a vereadora Eremita Mota, na condução dos trabalhos,
orientou o edil a refazer seu pedido na Ordem do Dia e anteveu que o pleito seria acatado.
Em Questão de Ordem, o vereador Pedro Américo de Santana Silva Lopes comunicou a
morte do Sr. Renato Rodrigues da Cruz Neto, pai de seu assessor, pediu um minuto de
silêncio em homenagem póstuma, ao tempo em que informou que se ausentaria da sessão
para acompanhar os parentes do falecido neste momento difícil. Em seguida, a ata da sessão
anterior foi submetida à apreciação plenária e aprovada pela unanimidade dos edis
presentes. Posteriormente, a vereadora Eremita Mota de Araújo, segunda Secretária, na
condução da Mesa, solicitou aos parlamentares José da Costa Correia Filho e Luiz Augusto
de Jesus que conduzissem ao Plenário o Sr. Ícaro Ivvin de Almeida Costa Lima para fazer
uso da palavra na Tribuna Livre, o qual, após saudar os presentes, discursou sobre o Clube
Fluminense de Feira. Agradeceu as palavras proferidas a respeito do Clube nos últimos dias
neste Legislativo. Citou que, na década de 60, o time obteve dois títulos de campeão
baiano. Relatou que o time é conhecido nacionalmente. Criticou o falso entusiasmo em
torno de comentários sobre privatização de clubes. Citou nomes dos vereadores que estão
envolvidos com a causa do Fluminense de Feira. Detalhou a situação atual do clube,
principalmente no quesito financeiro. Informou sobre campeonato que está prestes a iniciar
e comentou intenção de o “Touro do Sertão” participar com afinco pleiteando a vitória. Por
fim, comunicou que rifas com o tema “Abrace o touro” circularão na cidade com o intuito
de arrecadar fundos para amenizar o problema financeiro do clube mencionado e
conclamou toda a população a apoiá-lo. No Horário das Lideranças Partidárias, o
vereador Josse Paulo Pereira Barbosa (PSC), também nos tempos dos parlamentares
Eremita Mota de Araújo (PSDB), Pedro Cícero Marcênio Silva (Cidadania) e Luiz Ferreira
Dias (PROS), externou seu agradecimento a Deus por estar de volta a esta Casa. Expôs que
se alegra em colocar a mão sobre a Bíblia e afirmar que é adorador de Cristo. Disse que se
entristeceu ao ouvir o pronunciamento do colega José da Costa Correia Filho, o qual
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afirmou que alguns pastores da cidade estavam decepcionado por ele ter colocado a mão
sobre a Bíblia antes do seu depoimento na Comissão de Inquérito Parlementar (CPI).
Justificou que sua ação significa compromisso com a verdade. Citou salmos em louvor a
Deus. Informou que foi acometido pelo coronavírus pela segunda vez. Comentou trechos da
Bíblia relacionando-os à determinadas situações. Falou que serve ao Deus vivo e não ao
deus pagão. Salientou que quem viver verá o que acontecerá ainda este ano àqueles que
criticaram sua postura. Afirmou que nesta Casa tem seis edis evangélicos e Deus está
ouvindo tudo e julgará a cada um de acordo com suas ações. Disse que o preço do seu Deus
é imcomparável. Em Aparte, o parlamentar Edvaldo Lima dos Santos usou a palavra.
Durante a fala do orador, a direção dos trabalhos da Mesa Diretiva foi assumida pelo
Presidente Fernando Dantas Torres. Em Pela Ordem, os vereadores Flávio Arruda Morais
(PSD) e Fernando Dantas Torres (PSD) passaram tempo ao orador, o qual continuou seu
discurso afirmando que à época da eleição para a Presidência desta Câmara de Vereadores,
sentou com o vereador Fernando Torres, ofereceu apoio e requereu que pudesse indicar o
nome de um profissional para direção da Assessoria de Comunicação-Ascom, pois seu
intuito era acabar com o círculo vicioso que existia nesse setor. Disse que inicialmente sua
intenção era representar a imprensa nesta Casa, porém devido à falta de apoio dos colegas
da imprensa ante o comentário feito pelo edil José da Costa Correia Filho, quando este o
considerou uma vergonha para a imprensa, ele declarou que a partir de hoje não
representará mais a supracitada categoria neste Parlamento. Frisou que ficará independente.
Falou que a partir de agora será “fogo cruzado” e também que citará nomes de quem está
“mamando nas tetas do governo”. Em Aparte, o parlamentar Fernando Dantas Torres usou
a palavra, quando o comando da Mesa foi momentaneamente assumido pela segunda
Secretária, vereadora Eremita Mota de Araújo. Por fim, o tribuno Josse Paulo Pereira
Barbosa solicitou constar em ata que ele apresentará nesta Casa as imagens da TV
Caldeirão que mostram o edil Luiz Augusto de Jesus agredindo o edil Pedro Cícero
Marcênio Silva e pediu que o Presidente convocasse o Corregedor para analisá-las. Em
Pela Ordem, o verador Jhonatas Lima Monteiro convidou os colegas para a Audiência
Pública que será promovida pela Comissão de Reparação e Direitos Humanos, na próxima
terça-feira, às quatorze horas. Comunicou também que se ausentaria desta sessão para
participar da Audiência Pública da Prefeitura Municipal sobre o plano de drenagem e
manejo de águas pluviais. Além disso, informou que o tempo da liderança da oposição seria
utilizado pelo parlamentar Silvio Dias. Em Pela Ordem, o edil Josse Paulo solicitou que o
Presidente encaminhasse ofícios à Ascom e à TV Caldeirão requerendo imagens que
mostram se houve agressão do edil Luiz Augusto de Jesus contra o colega Pedro Cícero
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Marcênio Silva, bem como se houve chutes por parte dele ao colega Petrônio Oliveira
Lima, acusação feita pelo edil Luiz Augusto de Jesus. Posteriormente, o Presidente
Fernando Dantas Torres passou a reivindicação para que o Corregedor fizesse as devidas
apurações das imagens. Em Pela Ordem, o vereador Luiz Ferreira Dias reforçou o pedido
de imagens que comprovam agressão do parlamentar Luiz Augusto de Jesus a um colega
desta Casa. Depois, o edil Ronaldo Almeida Caribé (MDB), também no tempo do
vereador Valdemir da Silva Santos (PV), disponibilizado em Pela Ordem, disse que a partir
de uma Indicação sua, uma creche está sendo implantada no bairro Gabriela. Além disso,
uma Escola-Creche será construída no Residencial Campo Belo, no bairro Campo do Gado
Novo após Indicação de sua autoria elaborada no ano de 2019 e Emenda disponibilizada
pelo então Deputado Federal João Roma Neto, quando da sua visita à Brasília. Relatou
também apoio do então Prefeito José Ronaldo de Carvalho e do atual gestor Colbert
Martins da Silva a esses pleitos. Comentou que cobrou à Secretária Cíntia Machado a
construção de uma creche no bairro Solar da Princesa e a mesma ficou de enviar uma
equipe ao local para analisar o pedido. Depois, discorreu sobre sua insatisfação com
algumas posturas do Poder Público e disse que, oportunamente, poderá migrar para outro
lado, o que não significará “traição” mas atitude motivada por decepção. Relatou que tem
percebido que as falas do Presidente Fernando Torres são verdadeiras sobre o que ocorria
na Câmara de Vereadores em anos anteriores. Discorreu que está decepcionado com o exPresidente desta Casa, José Carneiro Rocha, por algumas descobertas sobre sua gestão. Em
Pela Ordem, o vereador Ivamberg dos Santos Lima passou tempo ao colega Ronaldo
Almeida Caribé. De volta à palavra, o tribuno disse que oportunamente comunicará sua
decisão. Explicou que só elevará o nome de Colbert se for reconhecido por ele. Por fim, o
edil disse que tem posição, desde que seja abraçado, visto, lembrado e ajudado para ajudar
o próximo. Afirmou que não estava expondo raiva nem ódio, mas preocupação com o povo.
Em Aparte, os edis Pedro Cícero Marcênio Silva, Luiz Ferreira Dias, Josse Paulo Pereira
Barbosa (por duas vezes), Emerson Costa dos Santos e Eremita Mota de Araújo. Em Pela
Ordem, o parlamentar Luiz Ferreira Dias registrou a presença do ex-vereador José
Menezes Santa Rosa (Zé Filé) na Galeria desta Casa. Em Questão de Ordem, o vereador
José da Costa Correia Filho exigiu cumprimento do Regimento Interno com relação ao
horário. Logo após, o parlamentar Jurandy da Cruz Carvalho (PL) disse que cada vez
que o colega Josse Paulo Pereira Barbosa sobe à Tribuna faz denúncias, de modo que ele
solicitou publicização dos nomes de todos os veículos de comunicação que receberam por
esta Casa na gestão passada, a fim de que profissionais sérios não tenham seus nomes
maculados. Frisou que as denúncias devem ser apuradas e quem fez esses pagamentos deve
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devolver a verba ao erário. Conclamou ao colega que pare de fazer denúncias. Por fim,
ressaltou que fará um Requerimento solicitando que os nomes do blogs sejam divulgados e
que irá ao Ministério Público apresentar a denúncia feita para que edil Josse Paulo prove o
que foi dito. Na sequência, o vereador Luiz Augusto de Jesus (Democratas) iniciou
citando o dito popular “A melhor resposta é dada depois” para aqueles que tentam macular
a sua imagem. Disse que hoje houve uma demonstração de que o Regimento Interno tem
sido “atropelado e rasgado” nesta Casa, mas ele não entraria nesse mérito. Frisou que não
usa a Bíblia em vão. Depois, afirmou que o Prefeito Colbert Martins da Silva Filho está em
Brasília, visitando ministérios, em busca de recursos para a área de educação e para a
segurança pública da nossa cidade. Salientou que sempre honrou seus mandatos dados pelo
povo. Depois, a palavra foi franqueada ao edil Ivamberg dos Santos Lima (Liderança da
Oposição), o qual publicizou a denúncia de que uma senhora de prenome Jéssica tentou
tomar a primeira dose da vacina contra o coronavírus em Salvador, mas no seu cartão do
SUS já constava que ela teria sido imunizada em Feira de Santana. Frisou que é necessário
cuidado no lançamento dos dados para que essa situação não se repetisse. Depois,
demonstrou alegria pelo início da imunização aos estudantes da área de saúde,
principalmente os de odontologia, após reivindicação sua por entender que estes deveriam
ter prioridade por manterem contato com pacientes sem máscaras na realização de
procedimentos. Em seguida, o parlamentar Petrônio Oliveira Lima (REP) registrou o
desaparecimento do médico Andrade Santana, desde a última segunda-feira, dia vinte e
quatro de maio, quando este veio a Feira de Santana visitar amigos. Em Pela Ordem, o edil
Pedro Cícero Marcênio Silva disse que não estava ouvindo o discurso do colega, momento
em que o Presidente Fernando Torres solicitou silêncio ao Plenário. De volta à palavra, o
orador informou que o médico supracitado reside na cidade de Araci. Relatou que em visita
a amigos de Feira de Santana, o doutor foi convidado a ir no Rio Jacuípe, chegando
próximo à sede do Fluminense, ele mandou mensagem a um amigo que não respondeu no
momento e, pouco tempo depois o médico Andrade Santana não respondeu mais às
mensagens telefônicas. O edil disse que o carro dele foi encontrado em Berimbau no dia do
desaparecimento e até o momento não há informações concretas sobre seu paradeiro. Por
fim, divulgou o contato da família para informações, falou que assim como este caso,
vários outros têm ocorrido na cidade devido à falta de Segurança Pública e desejou que o
médico mencionado fosse encontrado. Dando prosseguimento, o vereador José da Costa
Correia Filho (Patriota) desejou boas vindas ao colega Josse Paulo Pereira Barbosa. Disse
que apenas reagiu à ação deste colega em uma programa de rádio, apesar de gostar do
mesmo. Salientou que seu intuito é dedicar-se a seus eleitores. Ressaltou que não vai falar
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mal do Prefeito Colbert Martins apenas por este não estar atendendo suas solicitações.
Criticou seus pares que falam mal dele para o Presidente Fernando Torres, no entanto ele
disse acreditar que o citado presidente é um homem de bem que obteve seu voto para esse
cargo. Afirmou que independente do intuito dos colegas, ele está trabalhando em prol de
seus eleitores, atendendo-os no bairro Rua Nova em dias da semana determinados. Chamou
a atenção dos seus pares citando que a vereadora Eremita Mota de Araújo é um bom nome
para assumir a presidência no próximo biênio. Frisou que é aliado de José Ronaldo de
Carvalho e Colbert Martins da Silva Filho. Por fim, externou que o filho de um deputado
que ele ajudou a eleger e a advogada do ex-vereador Alberto Matos Nery estão lhe
processando para tentar tirar-lhe o mandato, mas ele acredita que o que Deus dá, ninguém
toma. Posteriormente, o edil Luiz Augusto de Jesus (Liderança da Maioria) solicitou
que o Presidente pautasse o Projeto de nº 05/2021, de autoria do Prefeito Colbert Martins, o
qual “Altera o dispositivo da Lei nº 2.749/2007 revogando a Lei nº 3.391/2013, e dá outras
providências”. Expôs que caso o Projeto não seja votado, o município deixará de receber
recursos para a educação. Ressaltou que foi dada entrada nesse projeto no dia 14 de abril do
corrente ano. Em Pela Ordem, o edil Flávio Arruda Morais registrou a presença de uma
senhora de prenome Betânia, guerreira nas causas sociais. Logo após, o vereador Silvio de
Oliveira Dias (PT) lamentou a forma como o Poder Público tem tratado os servidores
municipais. Detalhou os cortes no salários dos professores, na gratificação dos agentes de
trânsito e dos agentes de saúde, no AGE dos funcionários do SAMU e, agora, na
gratificação de 40% recebida pelos servidores da área de saúde, profissionais que estão
atuando na linha de frente durante a pandemia. Por fim, disse que esteve presente na
paralisação de advertência realizada na presente data por estes profissionais. Em Aparte, o
parlamentar Emerson Costa dos Santos. Durante o discurso do edil Silvio Dias, o comando
da Mesa Diretiva foi transferido para a primeira secretária, parlamentar Luciane Aparecida
Silva Brito Vieira e em seguida, o primeiro Vice-Presidente reassumiu os trabalhos.
Posteriormente, o vereador Silvio de Oliveira Dias, primeiro Vice-Presidente, solicitou a
todos que ficassem de pé para Promulgação do Decreto Legislativo nº 03/2021, que
“Opina pela aprovação, por motivo de regularidade, porém com ressalvas, das contas
da Prefeitura Municipal de Feira de Santana, relativas ao exercício de 2018”. Logo
após, deu-se início à Ordem do Dia. Em Pela Ordem, o edil José da Costa Correia Filho
solicitou que os colegas autores dos quatro Projetos de Lei, com Pareceres contrários
exarados pela CCJR, pautados para hoje, retirassem os mesmos da pauta e entrassem em
acordo com a supracitada comissão a fim de que a Ordem do Dia não se estendesse.
Atendendo ao pedido deste vereador, o edil Silvio de Oliveira Dias, na condução dos
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trabalhos, consultou os autores dos Projetos com Pareceres contrários quanto ao
posicionamento sobre a retirada dos Projetos. Deste modo, as matérias listadas a seguir
foram apreciadas: <Em primeira discussão, os seguintes Projetos de Lei: nº 018/2021,
de autoria do vereador Pedro Cícero Marcênio Silva recebeu Emenda apresentada pelo
autor, assim, o Projeto baixou às Comissões; nº 046/2021, de lavra do edil Jurandy da Cruz
Carvalho, com Parecer da CCJR, opinando pela devolução para correção foi adiado por
duas sessões; nº 048/2021, de iniciativa do parlamentar José Marques de Messias, com
Parecer contrário da CCJR foi adiado de pauta, devido a ausência do autor; nº 055/2021, de
autoria do vereador Fabiano Nascimento de Souza, com Parecer contrário da CCJR foi
adiado de pauta por duas sessões para que o autor apresentasse Emenda; nº 059/2021, de
lavra do edil Pedro Cícero Marcenio Silva, com Parecer contrário da CCJR foi adiado de
pauta por duas sessões. Em Pela Ordem, o parlamentar Jurandy da Cruz Carvalho disse
que o Projeto de Lei nº 046/2021 continuaria pautado para discussão. Em seguida, o edil
Pedro Cícero Marcênio Silva solicitou retirada de pauta do Projeto de Lei nº 059/2021.
Oportunamente, em Pela Ordem, o parlamentar Jurandy da Cruz Carvalho disse que o
Projeto 046/2021 já foi adiado de pauta por duas vezes porque a CCJR alega que não há
justificativa no Projeto, porém quando ele foi protocolado havia justificativa, a qual trata
apenas da inclusão dos pescadores na Semana da Agricultura Familiar. Depois, solicitou
adiamento por duas sessões e pediu que a CCJR se atentasse a esses detalhes. Depois, a
vereadora Eremita Mota de Araujo, Presidente da CCJR, disse que avaliará mais um vez o
Projeto mencionado. Ainda em primeira discussão, o Projeto de Lei nº 060/2021, de
iniciativa do parlamentar Flávio Arruda Morais, com Parecer da CCJR teve o Parecer
aprovado pela unanimidade dos edis presentes. Em discussão, o autor usou a Tribuna. Logo
após, em votação à matéria, franqueou-se a palavra ao vereador Ivamberg dos Santos Lima.
Em Pela Ordem, o edil Fernando Dantas Torres solicitou ao primeiro Vice-Presidente
desta Casa a realização da chamada nominal dos parlamentares. Atendendo à solicitação,
procedeu-se à chamada nominal, de modo que os ausentes no Plenário, durante a votação,
foram os parlamentares Edvaldo Lima dos Santos, Jhonatas Lima Monteiro, Pedro Américo
de Santana Silva Lopes, Valdemir da Silva Santos e Pedro Cícero Marcenio Silva. Em Pela
Ordem, o vereador Fernando Dantas Torres solicitou que os nomes dos parlamentares que
não tivessem justificado a ausência fossem encaminhados para o RH deste Legislativo. Na
sequência, ainda em votação à proposição, esta foi aprovada pela unanimidade dos
vereadores presentes com quinze votos favoráveis>. Nada mais havendo por tratar, o
primeiro Vice-Presidente, Silvio de Oliveira Dias, declarou encerrada a presente Sessão, às
onze horas, sendo convocada outra para próxima terça-feira, dia primeiro de junho do ano
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em curso, à hora regimental, com a seguinte pauta: <Em segunda discussão, o Projeto de
Lei nº 060/2021, de iniciativa do vereador Flávio Arruda Morais. Em primeira discussão, os
Projetos de Lei nºs 048/2021, de autoria do parlamentar José Marques de Messias;
062/2021, de autoria do edil Jurandy da Cruz Carvalho; 064/2021, de iniciativa do
parlamentar Flávio Arruda Morais e 068/2021, de lavra do parlamentar Luiz Ferreira Dias,
todos com Pareceres contrários da CCJR; 061/2021, de iniciativa do edil Petrônio Oliveira
Lima e 065 e 066/2021, de autoria do vereador Silvio de Oliveira Dias, todos com
Pareceres da CCJR. Em votação única, os Requerimentos nºs 046 e 047/2021, de iniciativa
do parlamentar Josse Paulo Pereira Barbosa; 124/2021, de autoria do edil José da Costa
Correia Filho; 126/2021, de iniciativa do parlamentar Jhonatas Lima Monteiro e 128/2021,
de autoria do vereador Fernando Dantas Torres>. Para constar, eu, Jeany Santos de
Carvalho Azevêdo, Redatora de Debates, lavrei a presente Ata que segue à apreciação
plenária, na forma regimental.
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