
 

 

 

 

 
 

Feira de Santana 

CÂMARA  MUNICIPAL 
  Casa da Cidadania 

  

571 

 

RD 202264 

Ata da 64ª Sessão Ordinária da Câmara 

Municipal de Feira de Santana, Estado da 

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

da 19ª Legislatura, realizada no dia 08 de 

junho de 2022. 

 

Aos oito dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois, 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 sexagésima quarta Sessão 

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

qual, compareceram os vereadores Edvaldo Lima dos Santos, Emerson Costa dos Santos, 

Eremita Mota de Araújo, Fernando Dantas Torres, Flávio Arruda Morais, Ivamberg dos 

Santos Lima, Jhonatas Lima Monteiro, José Carneiro Rocha, 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, declarou 

aberta a presente Sessão e solicitou que o vereador Edvaldo Lima dos Santos, assumisse a 

segunda Secretaria, ad hoc, e procedesse à leitura da Ata da Sessão anterior. 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: <Vetos 

n/nºs 004 e 005/2022, ambos de lavra do Poder Executivo, que, respectivamente, “Veta, 

integralmente, o Projeto de Lei nº 177/2021, de autoria dos vereadores Jhonatas Lima 

Monteiro, Pedro Américo de Santana Silva Lopes e Eremita Mota de Araújo, que ‘Dispõe 

sobre as diretrizes de oferta regular de atendimento profissional de Psicologia e de Serviço 

Social na Rede Pública Municipal de Ensino de Feira de Santana, e dá outras 

providências’.” e “Veta, integralmente, o Projeto de Lei nº 087/2021, de autoria da 

parlamentar Luciane Aparecida Silva Brito Vieira, que ‘Assegura às gestantes a realização 

da ultrassonografia morfológica na rede pública de saúde do município de Feira de Santana, 

e dá outras providências’.”. Projeto de Lei n/nº 055/2022, de iniciativa do edil Flávio 

Arruda Morais, que “Institui no Calendário Oficial de Eventos do Município de Feira de 

Santana o ‘Dia do Garçom’.” Pareceres nºs 079 e 084/2022, ambos exarados pela 

Comissão de Constituição, Justiça e Redação – CCJR, opinando pelo indeferimento da 
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tramitação das respectivas matérias: Projeto de Lei nº 022/2022, de lavra do edil Luiz 

Ferreira Dias e Subemenda nº 001/2022 à Emenda nº 002/2022 ao Projeto de Lei nº 

129/2021, de iniciativa do edil Jhonatas Lima Monteiro. Pareceres nºs 066, 075, 076, 077, 

083, 085, 062 e 061/2022, todos exarados pela CCJR, opinando pelo deferimento da 

tramitação das respectivas matérias: Projeto de Lei nº 040/2022, de autoria do edil Flávio 

Arruda Morais; Emenda nº 001/2022 ao Projeto de Lei nº 042/2022, de iniciativa do 

vereador Silvio de Oliveira Dias; Emendas nºs 002 e 003/2022 ao Projeto de Lei nº 

042/2022, ambas de autoria do parlamentar Jhonatas Lima Monteiro; Projeto de Lei nº 

047/2022, de lavra do edil Flávio Arruda Morais; Emenda nº 003/2022 ao Projeto de Lei nº 

008/2022, de autoria dos vereadores Jhonatas Lima Monteiro, Pedro Cícero Marcenio Silva 

e Ivamberg dos Santos Lima e Projetos de Lei nºs 044 e 037/2022, ambos de iniciativa do 

parlamentar Silvio de Oliveira Dias. Requerimentos nºs 189 e 190/2022, respectivamente, 

de lavra dos vereadores Eremita Mota de Araújo e Flávio Arruda Morais. Indicações nºs 

925 a 935/2022, de autoria dos vereadores Edvaldo Lima dos Santos, José da Costa Correia 

Filho, Josse Paulo Pereira Barbosa, Silvio de Oliveira Dias e Flávio Arruda Morais. Moção 

nº 054/2022, de autoria do parlamentar Edvaldo Lima dos Santos>. Neste momento, o 

comando da Mesa Diretiva foi transferido ao Presidente desta Casa, edil Fernando Dantas 

Torres, o qual concedeu Tribuna Livre ao Sr. Jeferson Teles de Barros Lobo, Presidente 

da Associação dos Bombeiros Civis, o qual discorreu sobre os locais onde os bombeiros 

civis atuam na cidade de Feira de Santana. O referido orador afirmou que no decorrer do 

ano encaminha diversos ofícios para a Prefeitura e para esta Casa a fim de mostrar a 

qualidade do trabalho desenvolvido por estes profissionais, alertando também sobre a 

necessidade da educação e da prevenção. Continuando sua fala, tratou sobre a Lei nº 

76/2017 que estabelece a obrigatoriedade dos bombeiros civis nas indústrias, a qual não 

está sendo efetivamente respeitada, com isto, solicitou que esta fosse cumprida. Ao ser 

questionado Em Pela Ordem pelo Presidente desta Casa, Fernando Dantas Torres, sobre 

esta questão chamou atenção para o fato de alguns empresários não terem concordado em 

pleno com alguns pontos da lei e destacou a necessidade de chamá-los a fim de que estes 

digam o que não aprovam. Ressaltou que é importante que os bombeiros civis estejam no 

calendário oficial, e que estes sejam requeridos nos eventos. Em Pela Ordem, o edil 

Fernando Dantas Torres (PSD) solicitou acréscimo de mais dois minutos para o orador à 

tribuna, o que foi concedido pela vereadora Eremita Mota de Araújo, a qual assumiu o 

comando da Mesa Diretiva durante o pronunciamento do orador à tribuna. Continuando sua 

fala, o senhor Sr. Jeferson Teles de Barros Lobo acrescentou que para ser bombeiro civil 

são necessários alguns requisitos básicos e destacou que a técnica de atuação desta 
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categoria melhorou muito, destacando novamente a importância de que eles estejam nos 

eventos realizando seus trabalhos. Neste momento, o comando da Mesa Diretiva retornou 

para o Presidente desta Casa, Fernando Dantas Torres. No Horário das Lideranças 

Partidárias, o edil Edvaldo Lima dos Santos (MDB) afirmou que apresentou uma moção 

de louvor referente à Igreja Assembleia de Deus, a qual está complementando 84 anos de 

serviço de evangelização. Acrescentou que o pastor presidente tem trabalhado 

incansavelmente em prol da população de Feira de Santana, seja com auxílio a dependentes 

químicos ou apoiando o orfanato evangélico, local onde dezenas de crianças são 

amparadas, exercendo um trabalho social de relevância, além do trabalho de evangelização 

ao cidadão com a pregação da palavra. Em seguida, o vereador Luiz Augusto de Jesus 

(UNIÃO BRASIL) com acréscimo de tempo da liderança do governo, lembrou que ontem 

ocorreu uma sessão solene que homenageou a professora Isabella Maria de Jesus Casaes 

com o Título de Cidadã Feirense. Revelou que a homenageada é proprietária da Escola 

Vinícius de Moraes há trinta e cinco anos e que esta se localiza no conjunto Feira V. 

Acrescentou que o estabelecimento de ensino é uma referência no citado conjunto 

habitacional. Em seguida, conclamou os seus pares a aprovar, em segunda discussão, o 

Projeto de Lei Ordinária que possibilitará ao governo municipal a realização dos festejos 

juninos. Defendeu a possibilidade da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer 

contratar trios elétricos com objetivo de serem utilizados como palcos nas sedes dos 

distritos. Lembrou que os trios elétricos estão paralisados há mais de dois anos devido à 

pandemia. Argumentou que com os trios não será necessária a contratação de iluminação e 

geradores. Em seguida, relatou visitas que realizou, no último sábado, a diversos povoados 

do distrito de Tiquaruçu. Agradeceu aos moradores pelo acolhimento. Narrou que sábado 

também visitou a localidade Banco de Areia no Novo Horizonte. Já no domingo esteve no 

município de São Gonçalo dos Campos assim como na comunidade Santa Rita. Frisou que 

a sua agenda está completa e no próximo final de semana visitará diversas localidades em 

Feira de Santana assim como nos municípios circunvizinhos. Oportunamente, o Presidente 

saudou a chegada do vereador Pedro Américo de Santana Silva Lopes ao Plenário e disse 

que espera que a sua estadia seja longa nesta Casa. Em Pela Ordem, o edil Edvaldo Lima 

dos Santos (MDB) saudou o retorno do parlamentar e acrescentou que o mesmo foi expulso 

pelo Governo Municipal. Oportunamente, o Presidente afirmou que o prefeito municipal de 

Feira de Santana, Colbert Martins da Silva Filho, está governando ao “sabor do vento”. Em 

Pela Ordem, o vereador Valdemir da Silva Santos (PV) afirmou que o edil Pedro Américo 

Santana Silva Lopes estava fazendo um excelente trabalho a frente da Secretaria Municipal 

de Agricultura, Recursos Hídricos e Desenvolvimento Rural, mas faz muita falta devido à 
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ética com os colegas. Em Pela Orem, o parlamentar Pedro Cícero Marcenio Silva deu 

boas-vindas ao vereador Pedro Américo de Santana Silva Lopes e revelou que hoje, às seis 

horas, recebeu um telefonema inédito, mas não especificou o teor do assunto. Em Pela 

Ordem, o vereador Josse Paulo Pereira Barbosa (PSC) congratulou o edil licenciado. Neste 

momento, o Presidente desta Casa, Fernando Dantas Torres, propôs a supressão do Grande 

Expediente, o que foi acatado por unanimidade dos edis presentes. Ao retomar seu discurso, 

o parlamentar Luiz Augusto de Jesus solicitou a atuação dos tratores contratados pelo 

governo municipal nas localidades dos distritos de Matinha e Tiquaruçu, uma vez que, os 

pequenos agricultores já receberam as sementes para o plantio de inverno. Quanto ao 

retorno do edil Pedro Américo Santana Silva Lopes esclareceu que se deu em razão de 

projetos importantes a serem apreciados por este Parlamento. Informou que o suplente 

Marcos Antônio dos Santos Lima necessitou viajar e comunicou previamente à Presidência 

desta Casa Legislativa. Dentre as proposições estaria a recondução do Procurador Geral do 

Município, advogado Carlos Alberto Moura Pinho, assim como o remanejamento de verbas 

para realização dos festejos juninos. Posteriormente, a vereadora Eremita Mota de 

Araújo (PSDB) ao longo do seu pronunciamento discorreu sobre a necessidade de que o 

governo do município priorize a educação, tão relegada atualmente em Feira de Santana, 

tanto para garantir o direito ao aprendizado de tantos jovens que estão fora das escolas, 

como também para restabelecer os pagamentos dos professores, que estão recebendo de 

modo parcelado, comprovando desta forma o descaso do atual governo para com a 

categoria. Embasando o seu pronunciamento, referiu-se a alguns casos em que, por falta de 

cumprimento das prioridades por parte de alguns governos municipais, a justiça está 

intervindo, inclusive cancelando shows e contratos firmados com artistas como Gustavo 

Lima e Cláudia Leite, tendo esta vereadora aventado se não seria o caso de também em 

Feira de Santana, a justiça intervir, para garantir que as prioridades do município sejam 

cumpridas. Finalizando, desejou que os recursos destinados ao São João e ao São Pedro, 

sejam também para valorizar os artistas locais. Posteriormente, o edil Jurandy da Cruz 

Carvalho (PL) discorreu que ontem nesta Casa discutiu-se o São João, o São Pedro e a 

questão da geração de renda destas festas. Acrescentou que hoje pela manhã, o jornalista 

Paulo José, no programa do radialista Dilton Coutinho, demonstrou várias intervenções da 

comunidade sobre este assunto. Afirmou que há R$ 10 milhões de reais na Secretaria de 

Cultura, Esporte e Laser e que não se projetou um São João nem pequeno, nem grande na 

cidade e quiseram jogar o ônus para esta Casa, que não é responsável sobre esta questão. 

Sobre isto, isentou o secretário Jairo Carneiro Filho gestor da referida Secretaria, e afirmou 

que o Prefeito está muito mal assessorado em algumas áreas e que precisa rever seus 
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assessores porque Feira de Santana não aguenta mais. Finalizando seu discurso, afirmou 

que prestará um mandato de honestidade com a cidade. Em Pela Ordem, o edil Edvaldo 

Lima dos Santos (MDB) parabenizou o edil Jurandy da Cruz Carvalho e o radialista Dilton 

Coutinho pelo seu comentário sobre a questão. Durante o pronunciamento do orador à 

tribuna, o comando da Mesa Diretiva foi transferido à segunda Secretária Eremita Mota de 

Araújo. Em seguida, o vereador José da Costa Correia Filho (PATRIOTA) referiu-se ao 

Secretário Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, Sr. Jairo Alfredo Carneiro Filho, ao 

questionar o motivo pelo qual os esportistas e os artistas que participavam de eventos que 

ocorriam em outras localidades não recebiam patrocínio da gestão pública municipal. 

Mencionou a Sra. Anna Mell, habitante do bairro Rua Nova, que ganhou diversos 

concursos de beleza e, no entanto, este município não concedia auxílio financeiro, de modo 

que ela tinha que contar com o apoio de empresários, da população e de alguns políticos. 

Destacou que diversos esportistas e artistas solicitavam apoio da Secretaria Municipal de 

Cultura, Esporte e Lazer, e não conseguiam, com isto, questionou qual era a política 

cultural existente em Feira de Santana. Sugeriu que o Prefeito Colbert Martins da Silva 

Filho e o secretário supracitado elaborassem um projeto a fim de auxiliar aqueles que 

necessitavam de patrocínio para participar de eventos culturais e esportivos. Discorreu, 

brevemente, sobre o trabalho da Sra. Anna Mell e destacou que continuaria cobrando ao 

poder público municipal apoio aos esportistas e artistas. Salientou que fazia de tudo para 

ajudar a população e comentou que diversas pessoas lhe pediam ajuda porque enfrentavam 

dificuldades. Ao concluir seu discurso, disse que a realização de um concurso público para 

atuação de pessoas como Polícia Legislativa era de extrema importância para auxiliar a 

população feirense, incentivar os jovens, e propiciar emprego e renda. Neste momento, a 

vereadora Eremita Mota de Araújo colocou em apreciação a ata da sessão anterior, a qual 

foi aprovada por unanimidade dos edis presentes. Logo após, o vereador Josse Paulo 

Pereira Barbosa (PSC) com acréscimo de tempo do edil Valdemir da Silva Santos (PV) 

afirmou que recebeu mais uma denúncia contra prefeito Colbert Martins da Silva Filho 

referente ao contrato nove da Prefeitura. Sobre este assunto afirmou que a Prefeitura está 

devendo quatro meses de salário a funcionários como: merendeiras, motoristas, porteiros, 

entre outros.  Destacou que é um absurdo, sendo que estes não podem abandonar seus 

postos de serviço, pois se o fizerem recebem justa causa. Acrescentou que no Distrito de 

Jaguara, na Pinicaria, as escolas estão fechadas há três meses. Neste momento, concedeu 

aparte ao vereador Ivamberg dos Santos Lima (PT) que afirmou que os empregados não 

têm como receber justa causa porque eles não têm nenhum vínculo, ou seja, estão 

trabalhando sem nenhum vínculo com empresa, o que é muita irregularidade. Também 
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acrescentou que o Prefeito vetou completamente a Lei nº 171 referente ao pagamento dos 

precatórios do Fundef. Retornando sua fala, o orador à tribuna dirigiu-se ao edil Fernando 

Dantas Torres e destacou que se ele quiser viajar, o referido edil assume a presidência, abre 

as CPIs, e pede o afastamento do Prefeito. Destacou que Colbert Martins da Silva Filho não 

sancionou nenhum Projeto desta Casa e caracterizou esta atitude como desrespeitosa. 

Informou que estará hoje das 19h às 20h no programa do Velame e agradeceu o convite do 

jornalista. Solicitou que o edil Fernando Dantas Torres aceite logo o pedido de afastamento 

do Prefeito. Em seguida, o vereador Fernando Dantas Torres (PSD) mencionou que, no 

dia anterior, o vereador Jhonatas Lima Monteiro não se encontrava na Sessão Ordinária 

porque estava em São Paulo para participar da convenção de seu partido. Em aparte, o 

vereador Jhonatas Lima Monteiro informou que participou do evento Coalisão Negra por 

Direitos. Dando continuidade ao seu pronunciamento, o orador à tribuna exigiu que os 

profissionais que atuavam no programa Acorda Cidade lhe respeitassem e referiu-se ao 

radialista Dilton Coutinho ao declarar que, no dia anterior, discursou à tribuna e afirmou 

que concederia voto favorável à recondução do Procurador Geral do Município, Dr. Carlos 

Alberto Moura Pinho, ao esclarecer que o Prefeito Colbert Martins da Silva Filho indicava 

o nome e esta Casa poderia acatar ou rejeitar ao levar em consideração se o indicado tinha 

reputação ilibada e notável saber jurídico. Destacou que, após seu pronunciamento, 

dialogou com algumas pessoas, incluindo os membros do “grupo dos aliados” e os 

representantes da Associação dos Professores Licenciados do Brasil (APLB) e, após isto, 

decidiu conceder voto contrário à citada recondução. Discorreu, brevemente, sobre sua 

trajetória política ao ressaltar que atuava a favor do povo feirense. Comentou sobre a 

reunião que ocorreu no dia anterior, a qual contou com a participação dos membros do 

denominado “grupo dos aliados”, oportunidade na qual a maioria dos vereadores mostrou-

se contrária à recondução do advogado mencionado. Referiu-se, mais uma vez, ao radialista 

Dilton Coutinho ao declarar que não tinha medo daqueles que utilizavam a imprensa em 

benefício próprio e salientou que também não tinha medo de chantagem ao comentar que, 

se o radialista sabia de algo, deveria informar à população e apresentar provas. Teceu 

críticas ao referido radialista e frisou que apenas tinha medo dos castigos de Deus. Em 

aparte, o edil Jhonatas Lima Monteiro (PSOL) congratulou o orador à tribuna por sua 

declaração de voto e teceu críticas ao advogado Carlos Alberto Moura Pinho. Ao prosseguir 

com seu pronunciamento, o vereador Fernando Dantas Torres (PSD) disse que o 

denominado “grupo dos aliados” defendia a população feirense e estava aberto para atender 

às demandas do povo. Neste momento, o comando da Mesa Diretiva foi transferido ao 

Presidente desta Casa, edil Fernando Dantas Torres, o qual solicitou que a primeira 
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Secretária, vereadora Luciane Aparecida Silva Brito Vieira, lesse o ofício do ex-secretário 

Pedro Américo de Santana Silva Lopes solicitando ser reempossado no cargo de vereador. 

Desta forma, de acordo com o Decreto Individual n° 277/2022 publicado no Diário Oficial 

Eletrônico de Feira de Santana de 07 de junho de 2022, que exonera o Sr. Pedro Américo 

de Santana Silva Lopes do cargo de Secretário Municipal de Agricultura, Recursos 

Hídricos e Desenvolvimento Rural, bem como de acordo com o art.136 constante do 

Regimento Interno desta Casa, e atendendo ao ofício encaminhado pelo Sr. Pedro Américo 

de Santana Silva Lopes solicitando a sua recondução ao cargo de Vereador, o Presidente 

desta Casa, Fernando Dantas Torres declarou o mesmo reempossado. Em Pela Ordem, o 

edil José Carneiro Rocha (MDB) solicitou que a sessão fosse suspensa por vinte minutos 

para que os edis da base do Governo pudessem se reunir, o que não foi acatado pelo 

Presidente desta Casa, com aprovação do plenário com votos contrários dos edis José 

Carneiro Rocha e Luiz Augusto de Jesus. Neste momento, o edil Fernando Dantas Torres 

suspendeu a sessão por alguns minutos para que a Sra. Marlede Oliveira, diretora da 

APLB se pronunciasse em Tribuna Livre, tendo discorrido sobre a preocupação da 

categoria de professores sobre a possível recondução do Procurador Carlos Alberto Moura 

Pinho ao cargo, tendo em vista as dificuldades de diálogo com o supracitado senhor. 

Oportunamente, o edil José Carneiro Rocha solicitou que os edis da base do governo se 

retirassem do plenário para uma reunião, o que foi concedido pelo Presidente. Reaberta a 

sessão, foi procedida uma chamada nominal, na qual foi constatada a ausência dos edis José 

da Costa Correia Filho, José Carneiro Rocha, Jurandy da Cruz Carvalho, Luiz Ferreira 

Dias, Pedro Américo de Santana Silva Lopes, Pedro Cícero Marcênio Silva, Petrônio 

Oliveira Lima, Sílvio de Oliveira Dias, Valdemir da Silva Santos e José Marques de 

Messias. Vale considerar que todos os edis retornaram logo ao plenário. Durante a Ordem 

do Dia, foram apreciadas as seguintes proposições: <Em Discussão Única, o Projeto de 

Resolução nº 745/2022, de iniciativa de diversos autores, com Parecer da CCJR, cujo 

Parecer foi aprovado pela unanimidade dos edis presentes. Vale registrar que o Projeto de 

Resolução foi aprovado pela maioria dos parlamentares presentes, com treze votos 

favoráveis e sete votos contrários, sendo estes dos edis José da Costa Correia Filho, 

Ivamberg dos Santos Lima, Jhonatas Lima Monteiro, José Carneiro Rocha, Luiz Augusto 

de Jesus, Sílvio de Oliveira Dias e Petrônio Oliveira Lima. Em Pela Ordem, o edil Pedro 

Cícero Marcênio Silva justificou sua momentânea ausência da sessão. Em Pela Ordem, o 

parlamentar Valdemir da Silva Santos (PV) registrou a presença do senhor apelidado de 

Motoboy Solitário. Em Pela Ordem, o vereador Luiz Ferreira Dias (AVANTE), 

Corregedor desta Casa, solicitou que constasse em ata este “ato de atitude” que aconteceu 
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nesta Casa da Cidadania. Oportunamente, o edil Fernando Dantas Torres, no comando dos 

trabalhos afirmou que o edil Jurandy da Cruz Carvalho foi agredido pelo vereador José da 

Costa Correia Filho. Em Pela Ordem, o vereador Luiz Ferreira Dias (AVANTE) solicitou 

que a Câmara puxasse a situação para que esta fosse analisada e considerou-a “muito feia” 

para esta Casa da Cidadania. Oportunamente, o edil Fernando Dantas Torres solicitou 

silêncio no plenário e explicou à imprensa e à galeria que os vereadores de governo 

pediram para que fosse adiada a votação da recondução do Procurador Carlos Alberto 

Moura Pinho e considerou tudo uma encenação para parar a sessão, mas isto não ocorrerá, 

pois segundo ele o Ofício nº 101/2022 será votado. Dando continuidade, em Discussão 

Única, o Ofício nº 101/2022, de autoria do Poder Executivo, com Parecer contrário da 

CCJR. Em votação ao Parecer contrário, o edil Edvaldo Lima dos Santos usou a palavra. 

Em Questão de Ordem, o edil Sílvio de Oliveira Dias disse acreditar que nesta situação 

não cabe votação do Parecer, assim aconselhou a presidência a desconsiderar o Parecer e 

fazer a votação apenas do Ofício para não ocorrer questionamentos posteriores, porém a 

presidência entendeu que deveria continuar a votação, pois seria melhor existir excesso do 

que falta. Depois, a sessão foi suspensa e ao retornar, procedeu-se a votação do Parecer, o 

qual foi rejeitado pela unanimidade dos parlamentares presentes. Em seguida, procedeu-se 

à votação do Ofício nº 101/2022, o qual foi rejeitado pela maioria dos vereadores presentes, 

com onze votos contrários e nove votos favoráveis, sendo estes dos edis José da Costa 

Correia Filho, José Carneiro Rocha, Jurandy da Cruz Carvalho, Luiz Augusto de Jesus, 

Pedro Américo de Santana Silva Lopes, Petrônio Oliveira Lima, Ronaldo Almeida Caribé, 

Valdemir da Silva Santos e José Marques de Messias. Durante a votação, os parlamentares 

José Carneiro Rocha e Sílvio de Oliveira Dias usaram a palavra. Em declaração de voto, o 

vereador Edvaldo Lima dos Santos usou a palavra. Em Pela Ordem, o vereador Edvaldo 

Lima dos Santos (MDB) disse que quem tem conduta ilibada não chama vereadores de 

palhaços e moleques. Em Segunda Discussão e em urgência, o Projeto de Lei Ordinária 

nº 045/2022, de iniciativa do Poder Executivo. Em votação, o Projeto foi aprovado pela 

unanimidade dos parlamentares presentes, com dezenove votos favoráveis e uma abstenção 

do edil Edvaldo Lima dos Santos. Em Pela Ordem, o vereador Jhonatas Lima Monteiro 

(PSOL) registrou que estava na galeria conversando com os trabalhadores da Coopersade, 

os quais receberam o último salário em fevereiro, porém continuaram trabalhando, 

conforme orientação do governo, e agora ninguém quer assumir a responsabilidade do 

pagamento, momento em que o Presidente Fernando Dantas Torres mencionou que 

suspenderia a sessão, após a votação, para liberar o uso da Tribuna Livre para a categoria 

mencionada. Em votação, os edis Luiz Augusto de Jesus, Pedro Cícero Marcênio Silva, 
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Sílvio de Oliveira Dias, Valdemir da Silva Santos e José Marques de Messias fizeram uso 

da Tribuna. Em declaração de voto, usaram a palavra os vereadores Petrônio Oliveira Lima, 

Jurandy da Cruz Carvalho, Sílvio de Oliveira Dias e Luiz Augusto de Jesus. Em Pela 

Ordem, o edil Josse Paulo Pereira Barbosa (PSC) registrou a presença do Sr. Raimundão, 

liderança do bairro Conceição e do Motoboy Solitário, também em nome dos edis Fernando 

Dantas Torres, Jurandy da Cruz Carvalho e Ronaldo Almeida Caribé. Em Pela Ordem, o 

edil Flávio Arruda Morais (PSB), se referindo à fala do colega Jurandy da Cruz Carvalho, 

se posicionou contrário à festa da Micareta no mês de janeiro, pois nesse mês ocorrem 

vários festejos na capital da Bahia, no entanto concordou com a não realização no mês de 

setembro, pois impediria a realização da Expofeira, festa tradicional da cidade. Neste 

momento, o Presidente desta Casa, Fernando Dantas Torres, solicitou que todos ficassem 

de pé e que a vereadora Eremita Mota de Araújo assumisse a primeira Secretaria e 

procedesse à leitura da Lei Complementar nº 138/2022 a qual “Regulamenta, 

complementando o dispositivo legal do artigo 71 da Lei Orgânica do Município de Feira de 

Santana, e dá outras providências”, assim como da Resolução nº 536/2022 a qual “Altera a 

redação de dispositivo do Regimento Interno, e dá outras providências” e realizou as suas 

promulgações. Continuando, a vereadora Luciane Aparecida Silva Brito Vieira reassumiu a 

primeira Secretaria e procedeu a leitura do Decreto Legislativo nº 16/2022 o qual “ Dispõe 

sobre a concessão do Título de Cidadão Feirense, ao senhor Carlos de Souza Andrade, e dá 

outras providências”, sendo também promulgado pelo Presidente desta Casa, Fernando 

Dantas Torres. Em Pela Ordem, o edil Ivamberg dos Santos Lima (PT) informou que o 

Secretário de Cultura, Sr. Jairo Carneiro Filho, disse em entrevista que não conseguiu verba 

da Bahiatursa porque não completou o processo por falta de documentos. Neste momento, a 

sessão foi suspensa por dez minutos a fim de que a palavra fosse concedida em Tribuna 

Livre ao Sr. Martiniano Pires da Conceição, funcionário da Coopersade, para discorrer 

sobre falta de pagamento desde o mês de março. Logo após, o Presidente desta Casa, 

Fernando Dantas Torres reabriu a sessão e solicitou que a primeira Secretária realizasse a 

leitura da próxima matéria. Em Segunda Discussão, o Projeto de Lei Ordinária nº 

018/2022, de lavra do edil Sílvio de Oliveira Dias foi aprovado por unanimidade dos edis 

presentes. Neste momento, o edil Silvio de Oliveira Dias, primeiro Vice-Presidente, 

assumiu o comando da Mesa Diretiva. Em Discussão Única, o Projeto de Decreto 

Legislativo nº 012/2022, de lavra do edil Fernando Dantas Torres, com Parecer da 

Comissão Especial teve Parecer e matéria aprovados pela unanimidade dos edis presentes. 

Em Pela Ordem, a vereadora Eremita Mota de Araújo (PSDB) solicitou votação em bloco 

dos Requerimentos de autoria do edil Flávio Arruda Morais, o que foi acatado pelo 
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plenário. Em seguida, em Discussão Única, os Requerimentos nºs 183, 185, 186 e 

188/2022, de autoria do vereador Flávio Arruda Morais foram votados em bloco e 

aprovados pela unanimidade dos edis presentes. Em votação, o autor usou a palavra. Vale 

registrar que, oportunamente, o edil Pedro Américo de Santana Silva Lopes destacou seu 

voto favorável aos requerimentos supracitados>. Nada mais havendo por tratar, o primeiro 

Vice-Presidente desta Casa, Silvio de Oliveira Dias declarou encerrada a presente Sessão, 

às doze horas e vinte minutos, sendo convocada outra para amanhã, dia nove de junho do 

ano em curso, à hora regimental, com a seguinte pauta: < a ser definida em reunião>. Para 

constar, eu, Raquel de Jesus Lima Barros, Redatora de Debates desta Casa, lavrei a presente 

Ata que segue à apreciação plenária, na forma regimental.       

 

 

 


