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Ata da 101ª 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 27 de 

outubro de 2021. 

 

 Aos vinte e sete dias do mês de outubro 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 primeira Sessão 

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

qual, à exceção dos edis Jhonatas Lima Monteiro e Pedro Cícero Marcenio Silva, 

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, José da Costa Correia Filho, José Marques de 

Messias, Josse Paulo Pereira Barbosa, Jurandy da Cruz Carvalho, Luciane Aparecida Silva 

Brito Vieira, Luiz Augusto de Jesus, Luiz Ferreira Dias, Pedro Américo de Santana Silva 

Lopes, Petrônio Oliveira Lima, Ronaldo Almeida Caribé, Sílvio de Oliveira Dias e 

Valdemir da Silva Santos. Amparada pelo Regimento Interno, a vereadora Eremita Mota de 

Araújo, segunda Secretária, declarou aberta a presente Sessão e solicitou que o edil 

Edvaldo Lima dos Santos ocupasse a segunda Secretaria “ad hoc” bem como procedesse a 

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: <Projetos de Lei nºs: 159/2021, de autoria do edil 

Edvaldo Lima dos Santos, que “Institui o aumento na quantidade de empresas de ônibus a 

operar no serviço de transporte coletivo urbano de Feira de Santana, e dá outras 

providências” e 160 e 161/2021, ambos de iniciativa do parlamentar Flávio Arruda Morais, 

que, respectivamente, “Proíbe o extermínio de cães e gatos para fins de controle 

populacional dos animais, no município de Feira de Santana, e dá outras providências” e 

“Estabelece a inclusão da Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS, nos telejornais das 

emissoras televisivas do município de Feira de Santana, e dá outras providências”. Parecer 

nº 223/2021, exarado pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação – CCJR, opinando 

pelo deferimento do Projeto de Lei nº 144/2021, de autoria dos vereadores Fernando Dantas 

Torres e Luiz Ferreira Dias. Requerimento nº 263/2021, de iniciativa do vereador Flávio 

Arruda Morais. Indicações nºs 2.339 a 2.348/2021, de autoria dos vereadores Josse Paulo 
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Pereira Barbosa, Valdemir da Silva Santos, Flávio Arruda Morais, Sílvio de Oliveira Dias e 

Jurandy da Cruz Carvalho. Correspondências: Ofício nº 396/2021, datado de 26 de 

outubro do corrente ano e assinado pela Sra. Gilberte Lucas, Diretora Presidente da 

Fundação Hospitalar de Feira de Santana – FHFS, encaminhado, para apreciação desta 

Casa Legislativa, balancete mensal e relatórios relativos à receita e despesa, referente ao 

mês de setembro de 2021, da FHFS>. Durante a leitura do Expediente, o comando da Mesa 

Diretiva foi transferido para o primeiro Vice-Presidente, edil Silvio de Oliveira Dias. Em 

seguida, o Primeiro Vice-Presidente, parlamentar Silvio de Oliveira Dias, submeteu à 

apreciação do Plenário a Ata da Sessão anterior, a qual foi aprovada pela unanimidade dos 

parlamentares presentes. Em Pela Ordem, o vereador Edvaldo Lima dos Santos solicitou 

que fosse pautado o Projeto de Lei Ordinária nº 159/2021, de sua autoria, que dispõe sobre 

a necessidade de uma licitação para suprir a demanda de transporte coletivo em Feira de 

Santana. Apelou aos seus pares para que uma solução urgente fosse adotada neste sentido. 

Em Pela Ordem, a vereador Eremita Mota de Araújo, presidente da Comissão de 

Constituição de Justiça e Redação (CCJR), solicitou que o Gerente Legislativo, Marcos 

Antônio Silva, pautasse a referida matéria. O primeiro Vice-Presidente, edil Sílvio Dias, 

enfatizou a urgência do tema e lamentou que o prefeito municipal de Feria de Santana, ao 

invés de resolver o problema, afirma em nota que o problema é político, inclusive citando 

um dos assessores do seu mandato. Alentou que tal pessoa já foi assessor de outros 

vereadores e sempre foi atuante na sua comunidade. Cogitou o impeachment do prefeito 

Colbert Martins da Silva Filho. Em Pela Ordem, o edil Edvaldo Lima dos Santos pontuou 

que o prefeito quer culpar a Câmara Municipal pelos seus fracassos. Em Pela Ordem, o 

vereador Josse Paulo Pereira Barbosa apelou ao atuante Ministério Público, em nome do 

promotor Luciano Taques, que acionasse judicialmente o Executivo Municipal no sentido 

de cumprir com as suas funções fundamentais. Prosseguindo, o primeiro Vice-Presidente, 

vereador Silvio Oliveira Dias, solicitou a todos ficar de pé para Promulgação do Decreto 

Legislativo nº 016/2021, que: “Concede o Título de Cidadão Feirense ao senhor Wilson 

Soares do Monte”. Logo após, conforme registrado na Ata anterior, foi iniciada a Ordem 

do Dia, na qual foram apreciadas as seguintes proposições: <Em segunda discussão, o 

Projeto de Lei Ordinária nº 097/2021, de iniciativa do edil Emerson Costa dos Santos, o 

qual recebeu Emenda de iniciativa do parlamentar José da Costa Correia Filho com as 

assinaturas necessárias, e, consequentemente, baixou às comissões. Em Pela Ordem, a 

vereadora Luciane Aparecida Silva Brito Vieira anunciou que subscreveria aos Projetos de 

Leis Ordinárias nºs 148 e 149/2021, ambos de iniciativa do edil Fernando Dantas Torres. 

Em Pela Ordem, a parlamentar Eremita Mota de Araújo solicitou que a Mesa Diretiva 
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consultasse o Plenário quanto à possibilidade de votação em bloco dos projetos nºs 148 e 

149/2021, cujo pleito após ser apreciado, foi aprovado pela unanimidade dos vereadores 

presentes. Em Pela Ordem, o vereador Josse Paulo Pereira Barbosa disse que não 

solicitaria licença de três meses do seu mandato porque o seu suplente é um “mau caráter”. 

Sendo assim, na sequência, de maneira englobada os Projetos de Lei Ordinária nºs 148 e 

149/2021, ambos da lavra do vereador Fernando Dantas Torres e subscritos pela vereadora 

Luciane Aparecida Silva Brito Vieira, foram aprovados pela unanimidade dos edis 

presentes. Em primeira discussão, foram aprovados pela unanimidade dos vereadores 

presentes, o parecer exarado pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) 

favorável à tramitação do Projeto de Lei Ordinária nº 144/2021, de coautoria dos edis 

Luiz Ferreira Dias e Fernando Dantas Torres, assim como a supracitada proposição. Cabe 

registar que usou a palavra em votação os vereadores Eremita Mota de Araújo, Ivamberg 

Lima, Luiz Ferreira Dias, Luciane Aparecida Silva Brito Vieira, Jurandy da Cruz Carvalho, 

Petrônio Lima, Fernando Dantas Torres e Valdemir da Silva Santos. Em Pela Ordem, o 

edil Edvaldo Lima dos Santos informou que os funcionários da Policlínica do conjunto 

Feira X paralisaram as atividades hoje pela manhã. Em Pela Ordem, o vereador Josse 

Paulo Pereira Barbosa registrou a presença do ex-vereador José Menezes Santa Rosa na 

Galeria desta Casa, ao tempo em que solicitou que o edil Emerson Costa dos Santos 

convocasse o ex-parlamentar a depor sobre a entrega de cestas básicas no segundo turno 

das eleições municipais, conforme registrado em vídeos. Em Pela Ordem, o parlamentar 

Flavio Arruda Morais registrou a presença da médica Sandra Peggy na Galeria desta Casa. 

Em Pela Ordem, o edil Ivamberg dos Santos Lima registrou a passagem da data natalícia 

do Ex-Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Em Pela Ordem, o edil Josse 

Paulo Pereira Barbosa disse que o prefeito é muito “cara de pau” ao anunciar que vai pagar 

os servidores da policlínica do Feira X, pois é mais do que obrigação. Nada mais havendo 

por tratar, o primeiro Vice-Presidente, edil Sílvio de Oliveira Dias, declarou encerrada a 

presente Sessão, às dez horas, comunicou a todos que, em seguida, seria realizada uma 

Sessão Especial para pronunciamento dos representantes da Santa Casa de Misericórdia 

sobre as dificuldades enfrentadas pela Instituição, conforme Requerimento nº 261/2021, de 

iniciativa da Comissão de Saúde, Assistência Social e Desporto e convocou outra Sessão 

Ordinária para amanhã, dia vinte e oito de outubro do ano em curso, à hora regimental, com 

a seguinte pauta: <Em segunda discussão, o Projeto de Lei nº 048/2021, de lavra do edil 

José Marques de Messias, com Emendas nºs 01/2021, de autoria do vereador Pedro 

Américo de Santana Silva Lopes e 02/2021, de autoria do parlamentar Jhonatas Lima 

Monteiro e o Projeto de Lei nº 144/2021, de autoria dos edis Fernando Dantas Torres e 
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Luiz Augusto de Jesus. Em primeira discussão, os Projetos de Lei nºs 055, 068 e 122/2021, 

respectivamente, de lavra dos parlamentares Fabiano Nascimento de Souza, Luiz Ferreira 

Dias e Sílvio de Oliveira Dias, todos com Pareceres contrários da CCJR. Em votação única, 

os Requerimentos nºs 262 e 263/2021, de autoria respectiva dos vereadores Edvaldo Lima 

dos Santos e Flávio Arruda Morais>. Para constar, eu, Jeany Santos de Carvalho Azevêdo, 

Redatora de Debates, lavrei a presente Ata que segue à apreciação plenária, na forma 

regimental.  

 


