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Ata da 105ª 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 09 de 

novembro de 2021. 

 

Aos nove dias do mês de novembro 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 centésima quinta Sessão 

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

qual, à exceção da parlamentar Luciane Aparecida Silva Brito Vieira, 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, 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, a qual foi submetida à apreciação plenária e aprovada pela unanimidade 

dos edis presentes. Em seguida, solicitou ao vereador José da Costa Correia Filho que 

assumisse a primeira Secretaria, ad hoc, para realizar a leitura das matérias previamente 

constantes para o Expediente do dia, que vão a seguir: <Projetos de Lei nºs 164/2021, de 

autoria do vereador Pedro Américo de Santana Silva Lopes, que “Estabelece a obrigação 

para que empresas que forneçam o serviço e entrega (delivery) ou de transporte de 

passageiros, inclusive por aplicativo, deverão contar com, ao menos, um ponto de apoio 

destinado aos trabalhadores, parceiros e colaboradores no município e dá outras 

providências” e 165/2021, de iniciativa do edil Josse Paulo Pereira Barbosa, que: “Inclui 

dispositivo à Lei nº 1.889/97, que Institui o Sistema de Transporte Público Alternativo e 

Complementar determinando a integração do sistema de bilhetagem eletrônica, e dá outras 

providências”. Pareceres nºs 229 e 231/2021, exarados pela Comissão de Constituição, 

Justiça e Redação (CCJR), respectivamente, opinando pela possibilidade jurídica da 

rejeição do veto nº 04/2021, apresentado pelo Poder Executivo, ao Projeto de Lei nº 
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042/2021 e opinando favoravelmente à tramitação do Projeto de Lei nº 135/2021, de autoria 

do vereador Jhonatas Lima Monteiro. Parecer s/n, exarado pela Comissão Especial para 

análise de concessão de honraria opinando favoravelmente à tramitação do Projeto de 

Decreto Legislativo nº 015/2021, de autoria da Vereadora Luciane Aparecida Silva Brito 

Vieira. Requerimentos nºs 273 e 274/2021, de lavra respectiva dos vereadores Luciane 

Aparecida Silva Brito Vieira e Josse Paulo Pereira Barbosa. Indicações nºs 2.400 a 

2.417/2021, de iniciativa dos parlamentares Josse Paulo Pereira Barbosa, Sílvio de Oliveira 

Dias, Valdemir da Silva Santos, Pedro Américo de Santana Silva Lopes e Flávio Arruda 

Morais. Moções nºs 360 a 368/2021, todas de autoria do vereador Flávio Arruda Morais. 

Correspondência: Ofício GABP nº 230/2021 – COREN-BA, datado de 05 de novembro 

do ano em curso e assinado pelo Sr. Holmes Rocha dos Santos Filho, Presidente Interno do 

COREN-BA, convidando a vereadora Luciane Aparecida Silva Brito Vieira para participar 

da Oficina de Planejamento Estratégico das Ações para Gestão 2021 a 2024 dos Grupos 

Técnicos/Câmaras Técnicas/Comissão de Saúde da Mulher dos Conselhos Regionais de 

Enfermagem, que ocorrerá nos dias 08 a 11 de Novembro do ano em curso, em Salvador-

Bahia>. Oportunamente, o primeiro Vice-Presidente desta Casa informou que o vereador 

Pedro Américo de Santana Silva Lopes (DEM) não poderia fazer uso do tempo de 

pronunciamento da Liderança da Maioria tendo em vista que o Líder da Maioria nesta 

Casa, vereador Luiz Augusto de Jesus (DEM), não estava presente no momento destinado 

às inscrições no Horário das Lideranças. No Horário das Lideranças Partidárias, o 

parlamentar Emerson Costa dos Santos (DC), também nos tempos dos partidos PSDB e 

CDN, cedidos pelos parlamentares Eremita Mota de Araújo e Pedro Cícero Marcenio Silva, 

discorreu, de modo crítico, acerca da suspensão do atendimento pelo SUS na Casa de Saúde 

Santana, determinada pelo Secretário de Saúde Marcelo Britto, alheio ao sofrimento da 

população de nossa cidade, bem como de diversas outras cidades circunvizinhas que 

também lá são acolhidas. Disse ter estado na referida unidade de saúde no dia de hoje, 

acompanhado dos demais membros da Comissão de Saúde desta Casa, oportunidade na 

qual constataram o abandono em que se encontram os pacientes que para lá se dirigiram em 

busca de atendimento e foram confrontados por esta medida autoritária e monocrática 

adotada pelo citado Secretário, que a seu ver levará a saúde em nosso município ao caos, 

assim como ocorreu recentemente nos transportes. Disse ainda que segundo o Dr. Tarcízio 

Pimenta, esta situação não ocorre apenas na Casa de Saúde, pois a IUNE, o HIEF e outras 

unidades também estão passando dificuldades, em razão da gestão do Poder Executivo, que 

está “cortando na carne”. Prosseguiu relatando diversas irregularidades observadas em 

policlínicas e demais unidades da cidade, ao tempo em que disse já estar no momento do 



 

 

 

 

 
 

Feira de Santana 

CÂMARA  MUNICIPAL 
  Casa da Cidadania 

  

943 

 
RD 2021105 

ex-Prefeito José Ronaldo de Carvalho pronunciar-se, vez ser o responsável pelo governo 

que aí está, bem como questionou se o candidato ACM Neto, a dez meses da eleição, terá 

coragem de vir a Feira pedir voto a este povo tão sofrido e ignorado pelo governo Colbert 

Martins, sem perceber que a gestão do mesmo está destruindo as suas bases em nosso 

município. Finalizando, disse que a seu ver, a suspensão do atendimento pelo SUS na Casa 

de Saúde Santana deve-se a picuinha, talvez por conta do seu Diretor, Dr. Tarcízio Pimenta 

ter apoiado outro candidato, vez que se a apresentação da certidão da Vigilância Sanitária 

fosse fundamental para tal determinação, todas as unidades de saúde teriam de ser fechadas, 

o que não acontece. O orador foi aparteado pelos vereadores Edvaldo Lima dos Santos, 

Eremita Mota de Araújo e Luiz Ferreira Dias. Em seguida, o edil Jhonatas Lima 

Monteiro (PSOL) inicialmente justificou sua ausência na Sessão Solene em homenagem 

ao Dia do Radialista que ocorreu na noite anterior e congratulou a categoria. Depois, tratou 

sobre os alagamentos na cidade de Feira de Santana, afirmando que se esta cidade tivesse 

um relevo semelhante ao de Salvador ocorreriam tragédias ainda maiores em dias 

chuvosos. Comentou que, apesar do relevo plano, as chuvas produzem muito sofrimento 

para a população. Relatou que há pontos neste município em que a água sobe um metro nas 

casas, de modo que as pessoas perdem os móveis todos os anos, além disso, adquirem 

doenças devido ao contato com a água contaminada pelos esgotos. Registrou que isso vale 

para o entorno das Lagoas do Prato Raso e do Chico Maia, bem como para áreas dos 

bairros Conceição, Gabriela, Galileia e Feira X. Salientou que essa problemática tem 

relação com a ausência de um plano de macrodrenagem e manejo das águas pluviais. 

Chamou a atenção para a necessidade de um trabalho preventivo emergencial nas áreas que 

sofrem com alagamentos. Por fim, informou que fez contato no final de semana com a 

coordenação da Defesa Civil solicitando visita a uma determinada área e obteve resposta, 

porém destacou que este processo não pode ser artesanal, desse modo, frisou que as 

Secretarias de Serviços Públicos e de Desenvolvimento Urbano não podem esperar 

provocação para atuar nos pontos da cidade que sofrem com os alagamentos. Neste 

momento, o Presidente deste Legislativo, edil Fernando Dantas Torres, assumiu o comando 

da Mesa Diretiva. Em seguida, o vereador Sílvio de Oliveira Dias (Liderança da 

Oposição) salientou que já era previsível a enganação, o engodo e, consequentemente, o 

fracasso do Shopping Popular.  Lembrou que 1.800 vagas foram destinadas aos camelôs 

que atuavam em Feira de Santana, foi prometida a construção de empreendimento no estilo 

shopping center, entretanto um galpão de mau gosto foi erguido. Para acrescentar a fraude, 

passaram a cobrar aluguéis inexequíveis com o perfil dos ambulantes. Relatou que devido 

ao retumbante fracasso do malfadado empreendimento, os camelôs já estão retornando ao 
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centro da cidade, tal como acontece na rua Marechal Deodoro. Responsabilizou a Prefeitura 

Municipal de Feira de Santana por não abrir um canal de diálogo com os camelôs. 

Acrescentou que a cidade precisa da feira da rua Marechal e para organizá-la é preciso 

sentar com os empresários, camelôs e governo municipal e encontrar uma saída. Mas, ao 

contrário o que se vê é o caos na elaboração do projeto Centro, com obras intermináveis 

que a cada dia surgem problemas como está ocorrendo na rua Intendente Rui, ao lado desta 

Casa da Cidadania. Corroborou com o discurso do vereador Emerson Costa dos Santos e 

frisou que o caos também chegou ao setor de Saúde, mesmo com orçamento de R$ 500 

milhões anual. Atentou que se quer o governo municipal tem um hospital para realizar 

cirurgias ortopédicas com tantos acidentes de moto ocorrendo diariamente nesta cidade. 

Observou que todos são encaminhados ao Hospital Geral Clériston Andrade. Foi aparteado 

pelo edil Emerson da Costa dos Santos que lembrou que a recém-inaugurada Avenida 

Airton Sena deixou moradores de condomínios ilhados devido a falta de drenagem pluvial. 

O orador acrescentou que na televisão as obras são maravilhosas, mas na prática são 

caóticas. Citou que um morador do bairro Mangabeira, para se locomover, teve que usar 

um caiaque. Cobrou ações mais enérgicas contra o Poder Executivo Municipal. Em 

seguida, o vereador José da Costa Correia Filho (PATRIOTA), após saudar a todos os 

presentes, iniciou seu discurso discorrendo sobre sua visita a Salvador juntamente com 

outros vereadores e acompanhados pelo ex-prefeito do município de Feira de Santana, José 

Ronaldo de Carvalho. Informou que todos os vereadores tiveram a oportunidade de 

discorrer sobre suas pautas e o tema escolhido por ele foi a Segurança Pública, assim 

alertou sobre os desgastes que os Policiais Militares e Civis estão sofrendo não somente no 

município de Feira de Santana. Afirmou que pediu ao ex-Prefeito de Salvador e atual 

candidato a Governador da Bahia, Antônio Carlos Magalhães Neto, que incluísse em sua 

pauta as necessidades dos profissionais responsáveis pela segurança dos cidadãos de Feira 

de Santana. Parabenizou o Dr. Marcelo Brito pela atitude de tentar solucionar o caos na 

falta de documentação para o devido funcionamento da Casa de Saúde Santana e outras 

entidades desta cidade. Logo após, o edil Edvaldo Lima dos Santos (MDB) demonstrou 

tristeza ao saber que a Casa de Saúde Santana, após 53 anos servindo a cidade, está com 

procedimentos cirúrgicos suspensos devido à “birra” do prefeito Colbert Martins da Silva 

Filho e do secretário de saúde, Marcelo Britto. Registrou que um Requerimento de sua 

autoria solicitando comparecimento do Secretário de Saúde para conceder explicações nesta 

Casa foi aprovado por seus pares e solicitou à presidência que pautasse o mesmo. 

Aconselhou ao secretário de saúde que pedisse demissão do cargo, pois ele não tem 

competência para tal. Depois, citou nomes dos deputados, principalmente os de esquerda, 
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que não votaram favoráveis à PEC dos precatórios que visava conceder o auxílio “Avança 

Brasil”, em substituição ao programa “Bolsa Família”. Frisou que os deputados citados por 

ele demonstraram que estão contra o Governo Federal e também à população. Por fim, 

disse que os vereadores de oposição desta Casa não seguem esse mesmo viés, pois aprovam 

matérias do Poder Executivo que favorecem a população. Em Pela Ordem, o edil Emerson 

Costa dos Santos (DC) destacou que o vereador Edvaldo Lima dos Santos (MDB) estava 

equivocado em seu pronunciamento, pois os partidos mencionados pelo referido edil, na 

verdade, lutavam pelos direitos dos cidadãos brasileiros a fim de evitar injustiças. Logo 

após, o edil Ivamberg dos Santos Lima (PT) parabenizou os jornalistas e radialistas pela 

Sessão Solene realizada ontem ao tempo em que justificou a sua ausência na referida 

solenidade. Salientou que indicou o radialista Elsimar Pondê para receber a honraria. 

Quanto ao discurso do vereador Edvaldo Lima dos Santos disse ser contra tirar dinheiro dos 

precatórios dos professores para bancar o Auxílio Brasil. Ponderou que não se pode criar 

um programa prejudicando outrem e acrescentou que o dinheiro do precatório não será 

utilizado apenas para o pagamento do Auxílio Brasil e que 2022 é um ano político. Frisou 

que a esquerda votou contra devido a falta de transparência. Em seguida, revelou que o 

Projeto Câmara Solidária arrecadou aproximadamente seiscentos quilos de alimentos que 

foram encaminhadas, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico 

Social, para o Centro POP de rua e para a casa de passagem de mulheres vítimas de 

violência doméstica. Agradeceu as pessoas e empresas que colaboraram com o sucesso da 

campanha. Sugeriu que no próximo ano a Câmara Municipal dê continuidade à referida 

campanha, pois, apesar do arrefecimento da pandemia, as pessoas ainda estão passando 

necessidade.  Logo após, o vereador Luiz Ferreira Dias (PROS), após saudar a todos os 

presentes, iniciou seu discurso parabenizando o Dr. Pitangueira e a toda equipe do Hospital 

Geral Clériston Andrade pela iniciativa de realizar a primeira Corrida contra o AVC no 

município de Feira de Santana. Alertou que a saúde pública na cidade não funciona da 

forma correta, visto que muitas pessoas que necessitam de atendimento de emergência não 

conseguem ter acesso, outras, vítimas de acidentes precisam, através de meios próprios, 

arrecadarem dinheiro para fazer cirurgias em hospitais particulares. Suplicou ao Prefeito 

Colbert Martins da Silva Filho que fizesse algo em relação à saúde pública no município, já 

que ele também é médico. Em aparte o vereador Edvaldo Lima dos Santos (MDB) falou 

que não deveríamos esperar algo de bom do atual gestor de Feira de Santana e alegou que o 

Prefeito Municipal possui “o coração no pé”. Retomando a palavra e finalizando seu 

discurso, o parlamentar Luiz Ferreira Dias (PROS), considerou que o gestor da cidade 

realmente não tem condições de se compadecer do atual caos e mencionou que iria 
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conclamar o Pastor Isidório de Santana Júnior a “amolecer” o coração do Prefeito. Na 

sequência, o parlamentar Jurandy da Cruz Carvalho (PL) saudou os radialistas pela 

solenidade ocorrida na noite anterior nesta Casa. Em seguida, relatou que esteve ontem em 

Salvador em companhia do ex-prefeito José Ronaldo de Carvalho e dos edis José Correia 

Filho, Valdemir dos Santos, Petrônio Oliveira Lima e Pedro Américo para conversarem 

com o ex-prefeito soteropolitano, ACM Neto. Disse que foi aberta uma discussão com o 

vice-presidente da Associação Baiana de Agricultores Familiares e foram colocadas em 

pauta a agricultura e a pesca, já o edil José Correia Filho abordou a questão dos policiais 

militares; o parlamentar Petrônio Lima questionou a política de cultura, o vereador Pedro 

Américo, aspectos da Educação e o edil Valdemir dos Santos, questões religiosas. 

Questionou as políticas do governo estadual votadas para a agricultura familiar. Salientou 

que falta assistência técnica, pois o atual governo acabou com a EBDA (Empresa Baiana de 

Desenvolvimento da Agricultura) e no lugar criou uma assistência técnica de “mentirinha” 

que foi a Bahia ATE. Até mais, até logo. Pois não dá assistência aos trabalhadores rurais. 

Pregou uma novo modelo de gestão que comtemple verdadeiramente o trabalhador rural e o 

pescador. Frisou que nenhum rio genuinamente baiano tem defeso prejudicando os 

pescadores. Orientou ser preciso discutir as políticas com quem trabalha e com quem 

produz. Prosseguindo, o orador Jurandy da Cruz Carvalho, disse que o setor de cultura da 

Bahia acabou, pois não tem projetos do governo estadual, principalmente para o interior. 

Criticou o governo estadual por não dialogar com os evangélicos conforme relatou ontem o 

vereador Valdemir da Silva Santos. Reconheceu que o governo estadual trabalhou muito, 

mas só na capital e abandou o interior do Estado. Em aparte, o edil Pedro Américo frisou 

que o governo do Estado deixa claro o seu descrédito com a cultura, pois o Amélio Amorim 

está abandonado. Em aparte o edil Ivamberg dos Santos Lima citou as obras do Clériston 

II e Lagoa Grande executadas pelo governo do Estado e desafiou os vereadores governistas 

a apontarem uma obra de destaque desenvolvida pelo governo Colbert Martins da Silva 

Filho. O tribuno reconheceu que o atual governo fez pouco, mas está fazendo. Citou o 

plano de agricultura familiar e quanto à Lagoa Grande afirmou ser uma obra de lavagem de 

dinheiro do governo do Estado. Neste momento, o terceiro Secretário desta Câmara, edil 

Flávio Arruda Morais, assumiu o comando da Mesa Diretiva. Em Questão de Ordem, o 

parlamentar Pedro Américo de Santana Silva Lopes (DEM) transferiu um de seus tempos 

de pronunciamento ao orador à tribuna. Em Pela Ordem, o vereador Ivamberg dos Santos 

Lima (PT) solicitou constar em ata o pronunciamento do vereador Jurandy da Cruz 

Carvalho (PL) acerca da Lagoa Grande a fim de que este responda juridicamente sobre a 

denúncia. Posteriormente, o parlamentar Luiz Augusto de Jesus (DEM e Liderança do 
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Governo) agradeceu aos colegas, à imprensa feirense e demais convidados pelas presenças 

na Sessão Solene em homenagem ao Dia do Radialista. Depois, registrou que ser vereador 

de oposição é muito fácil, pois basta “bater” no município. Mencionou que os colegas não 

falam que a regulação está matando as pessoas nesta cidade e em toda a Bahia, questionou 

onde está o novo hospital que o governador Rui Costa prometeu construir em Feira de 

Santana, já que fez apenas uma reforma no Hospital Geral Cleriston Andrade, lembrou que 

a Empresa Santana parou de atuar na cidade devido ao Governo do Estado, citou que o 

Centro de Cultura Amélio Amorim e o Centro de Convenções de Feira de Santana foram 

abandonados. Em Pela Ordem, o edil Petrônio Oliveira Lima (REP) transferiu o tempo do 

seu partido para o orador. Dando continuidade, o tribuno desaprovou os colegas que já 

fizeram parte do governo e hoje são críticos do mesmo. Questionou porque eles não 

condenam a falta de atuação do governo do estado com relação à regulação? Perguntou por 

que seus pares não informam que o Ministério da Saúde determina o pagamento de apenas 

cerca de quatrocentos reais para realização de cirurgia de ortopedia? Perguntou qual 

hospital conveniado com o município desejará realizar cirurgia por esse valor? Afirmou que 

está sendo realizado um estudo para o retorno das cirurgias ortopédicas e disse que não foi 

a prefeitura que cortou as cirurgias, mas foram as clínicas conveniadas que não aceitaram 

mais realizar o procedimento pelo valor estabelecido. Frisou que um estudo está sendo feito 

para que a prefeitura retire dos recursos próprios e complemente o valor disponibilizado 

pelo Ministério da Saúde a fim de que as Clínicas H Ort, Cliort, Casa de Saúde Santana e 

Hospital Dom Pedro de Alcântara voltem a realizar cirurgias. Também externou que a 

celeuma sobre a Casa de Saúde Santana acontece há muitos anos. Rememorou que no 

governo do ex-prefeito Tarcísio Pimenta, o então provedor da instituição, Dr. Ângelo 

Mário, criticava duramente o mencionado gestor em razão do fechamento da localidade por 

conta da falta de um alvará da vigilância sanitária do estado. Assim, ele afirmou que para 

que o novo contrato seja liberado e as cirurgias voltem a acontecer é necessário que o 

Hospital encaminhe para a secretaria de saúde todos os documentos exigidos. Ainda 

ressaltou que esses documentos são necessários da mesma forma que os candidatos à 

vereança precisam apresentar documentação para se candidatarem ao cargo no período de 

eleições. Em Pela Ordem  ̧o edil Fernando Dantas Torres (PSD) solicitou a suspensão da 

presente sessão por alguns minutos a fim de que os membros da Comissão de Saúde, 

Assistência Social e Desporto, junto com os demais vereadores, se encaminhassem à Casa 

de Saúde Santana de modo a intermediar a negociação entre a referida instituição e a 

Prefeitura Municipal. Destacou que a verba destinada às cirurgias ortopédicas realizadas 

através do SUS não foram encaminhadas à instituição mencionada. Em seguida, a 
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solicitação mencionada foi acatada pelo terceiro Secretário desta Casa, vereador Flávio 

Arruda Morais. Em Pela Ordem, o parlamentar Valdemir da Silva Santos (PV) sugeriu que 

os vereadores seguissem à Casa de Saúde Santana após o término do Horário das 

Lideranças Partidárias, o que foi acatado por todos os parlamentares. Dando continuidade, 

o vereador Valdemir da Silva Santos (PV) inicialmente parabenizou o Vereador Luiz 

Augusto de Jesus pela Sessão Solene realizada no dia de ontem nesta Casa, em homenagem 

aos radialistas. Em seguida registrou reunião realizada ontem em Salvador com os futuros 

governador e senador, ACM Neto e José Ronaldo de Carvalho, respectivamente, 

oportunidade na qual reivindicou o apoio dos evangélicos a estes, pois considera que em 

todo o país esse grupo, em muitos casos, está decidindo as eleições, em razão da sua 

relevante atuação e expressivo número, não devendo ser diferente em 2022, quando 

acredita que os evangélicos serão o fiel da balança. Finalizando, na condição de Presidente 

da Comissão de Meio Ambiente desta Casa, dirigindo-se especialmente aos demais 

componentes da mesma, disse ter tomado conhecimento de que um cidadão está entulhando 

a Lagoa Chico Maia, com o objetivo de dividi-la em 25 lotes. Disse ainda que lá esteve no 

dia de hoje, juntamente com o radialista Elias Lúcio, quando pode comprovar o lamentável 

estado em que se encontram diversas ruas circunvizinhas, a exemplo da Rua Bomfinópoles, 

totalmente alagada, razão pela qual solicita providências por parte das autoridades 

competentes e coloca a Comissão de Meio Ambiente desta Casa à disposição. Em aparte, o 

vereador José da Costa Correia Filho (PATRI). Neste momento, a segunda Secretária desta 

Casa, vereadora Eremita Mota de Araújo, assumiu o comando da Mesa Diretiva. Em Pela 

Ordem  ̧ o edil Luiz Augusto de Jesus (DEM) convocou os parlamentares da base 

governista para se reunirem com o Secretário Municipal de Saúde, Sr. Marcelo Britto, em 

momento oportuno, para tratar sobre a situação da Casa de Saúde Santana. Prosseguindo, o 

vereador Flavio Arruda Morais (PSB) destacou que postou um vídeo nas redes sociais 

quanto ao vídeo monitoramento implantado pela Prefeitura Municipal de Feira de Santana e 

obteve mais de sessenta mil visualizações. Disse que interroga na postagem se o objetivo é 

multar, fiscalizar ou organizar o trânsito? Afirmou que Feira foi classificada como uma das 

cidades mais violentas do mundo e não é pertinente que o motorista fique parado num sinal 

às vinte e duas horas. Relatou que é empresário de casa noturna, vive a noite e sabe das 

dificuldades neste período. Afirmou que são vidas expostas à violência urbana. Em aparte, 

o edil Luiz Augusto de Jesus esclareceu que a maioria dos sinais estão intermitentes após as 

vinte duas horas e apenas os cruzamentos mais perigosos com Presidente Dutra com Maria 

Quitéria continuam normal. Ao retomar o discurso, o tribuno Flavio Arruda Morais 

discordou do aparteante e listou que as sinaleiras da Presidente Dutra e Marajó estão 
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funcionando normalmente nos referidos horários. Em aparte, a vereadora Eremita Mota de 

Araújo parabenizou o edil pela postagem e registrou que ontem após a Sessão Solene teve 

que parar em uma sinaleira e estava sozinha correndo riscos e quando percebeu uma pessoa 

se aproximando do seu veículo atravessou no sinal vermelho, pois temia ser assaltada. O 

vereador Flavio de Arruda Morais disse não ser contra o videomonitoramento, mas há 

incoerências no sistema implantado. Em aparte, o edil Pedro Cícero Marcenio Silva disse 

que praticamente foi expulso da Superintendência Municipal de Trânsito junto com 

representantes dos motoristas de aplicativos, pois o superintendente senhor Cleudson 

Almeida afirmou que não permitiria a sua presença na reunião. Em Pela Ordem, o edil 

Edvaldo Lima dos Santos (MDB) informou que foi aprovado um Requerimento, de sua 

autoria, convocando o Secretário Municipal de Saúde, Sr. Marcelo Britto, para prestar 

esclarecimentos nesta Casa acerca da situação da saúde em Feira de Santana. Solicitou, por 

fim, que fosse agendada uma data para que o referido secretário se pronunciasse à tribuna. 

Oportunamente, a vereadora Eremita Mota de Araújo, no comando da Mesa Diretiva, 

referiu-se ao pronunciamento do parlamentar Emerson Costa dos Santos (DC) ao dizer que 

a Prefeitura Municipal negligenciava a Casa de Saúde Santana. Destacou que, quando 

alguns parlamentares desta Casa estiveram em Salvador para discutir pautas com lideranças 

políticas, deveriam ter discorrido sobre a situação da referida instituição. Mencionou, por 

fim, que o ex-Prefeito José Ronaldo de Carvalho estava arrependido por ter incentivado o 

Prefeito Colbert Martins da Silva Filho a seguir na administração pública municipal. Em 

Pela Ordem¸ o vereador Fernando Dantas Torres (PSD) reiterou sua solicitação de 

suspensão da presente sessão a fim de que os membros da Comissão de Saúde, Assistência 

Social e Desporto, e demais parlamentares, seguissem à Casa de Saúde Santana. Em Pela 

Ordem, o edil Silvio de Oliveira Dias solicitou que fosse prestado, ao término desta sessão, 

um minuto de silêncio em Homenagem Póstuma ao Sr. Rafael de Souza Lopes e à garota 

Yasmin Bastos Nunes. Oportunamente, o edil Fernando Dantas Torres (PSD) solicitou que 

também fosse prestado um minuto de silêncio, em Homenagem Póstuma, ao Sr. Henrique 

Bahia. Em Pela Ordem  ̧o edil Luiz Augusto de Jesus informou que agendou uma reunião 

entre os parlamentares da bancada governista e o Secretário Municipal de Saúde, Sr. 

Marcelo Britto, neste dia, às dezesseis horas. Em Pela Ordem, o vereador Emerson Costa 

dos Santos (DC) indagou ao Líder do Governo nesta Casa, edil Luiz Augusto de Jesus 

(DEM) se os membros da Comissão de Saúde, Assistência Social e Desporto também 

poderiam participar da reunião. Neste momento, a presente sessão foi suspensa e os 

vereadores seguiram à Casa de Saúde Santana. Reaberta a presente sessão, o Presidente 

desta Casa, edil Fernando Dantas Torres, no comando da Mesa Diretiva, fez chamada 
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nominal, na qual se verificou que apenas a vereadora Luciane Aparecida Silva Brito Vieira 

não estava presente. Logo após, durante a Ordem do Dia, o Presidente desta Casa 

consultou os parlamentares sobre a possibilidade de apreciar os Projetos de Lei nºs 135 e 

154/2021 em bloco, o que, em votação, foi aprovado por unanimidade dos presentes. Em 

seguida, foram apreciadas as seguintes proposições: <Em primeira discussão, os Projetos 

de Lei nºs 135/2021 e 154/2021, respectivamente, de autoria do edil Jhonatas Lima 

Monteiro e Luiz Augusto de Jesus, ambos com Pareceres exarados pela Comissão de 

Constituição, Justiça e Redação (CCJR), em votação, aprovados por unanimidade dos 

presentes. Em seguida, em votação às proposições, estas foram aprovadas por unanimidade 

dos presentes. Em Pela Ordem, o vereador Fabiano Nascimento de Souza (MDB) registrou 

sua presença no Plenário. Em discussão única, o Projeto de Decreto Legislativo nº 

015/2021, de lavra da parlamentar Luciane Aparecida Silva Brito Vieira, com Parecer da 

Comissão Especial. Devido à ausência da autora, o edil Fernando Dantas Torres registrou 

que se tornaria coautor da matéria mencionada e, em votação ao Parecer, este foi aprovado 

por unanimidade dos presentes. Na sequência, em votação à matéria, esta foi aprovada por 

unanimidade dos presentes>. No momento destinado às Explicações Pessoais, franqueou-

se a palavra ao vereador Josse Paulo Pereira Barbosa. Neste momento, a segunda Secretária 

deste Legislativo, vereadora Eremita Mota de Araújo, assumiu o comando da Mesa 

Diretiva. Logo após, concedeu-se oportunidade de pronunciamento ao vereador Fernando 

Dantas Torres, que foi aparteado pelo edil Jhonatas Lima Monteiro. Neste momento, o 

Presidente desta Casa, edil Fernando Dantas Torres, assumiu o comando da Mesa Diretiva 

e, em seguida, ainda durante as Explicações Pessoais, franqueou-se a palavra aos 

vereadores Silvio de Oliveira Dias, Edvaldo Lima dos Santos e Pedro Cícero Marcenio 

Silva. Em seguida, foi prestado um minuto de silêncio, em Homenagem Póstuma  ̧aos Srs. 

Henrique Bahia, Rafael de Souza Lopes e à garota Yasmin Bastos Nunes. Esgotado o 

horário regimental, nada mais havendo por tratar, o Presidente desta Casa declarou 

encerrada a presente Sessão, às doze horas e quarenta minutos, sendo convocada outra para 

amanhã, dia dez de novembro do ano em curso, à hora regimental, com a seguinte pauta: 

<Em primeira discussão, o Projeto de Lei Complementar nº 07/2021, de autoria do Poder 

Executivo, com Parecer da CCJR. Em segunda discussão, os Projetos de Lei nºs 135 e 

154/2021, respectivamente de iniciativa dos edis Jhonatas Lima Monteiro e Luiz Augusto 

de Jesus. Em votação única, os Requerimentos nºs 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270 e 

271/2021, todos de lavra do parlamentar Pedro Américo de Santana Silva Lopes e nºs 272 e 

274/2021, ambos de autoria do vereador Josse Paulo Pereira Barbosa>. Para constar, eu, 
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Jeany Santos de Carvalho Azevêdo, Redatora de Debates desta Casa, lavrei a presente Ata, 

que segue à apreciação plenária, na forma regimental.       

 


