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Aos vinte e quatro dias do mês de setembro de dois mil e vinte e um, 

às nove horas, no Plenário da Câmara de Vereadores de Feira de Santana, 

situada à Rua Visconde do Rio Branco, nº 122, nesta cidade, Estado da 

Bahia, realizou-se a terceira Sessão Especial referente à segunda Etapa, do 

primeiro Período, da décima nona Legislatura, para discutir a aplicação 

concreta da Lei Municipal nº 362/2021 e formas de incentivo para 

participação popular nesta Casa, atendendo ao Requerimento nº 

191/2021, de autoria do edil Pedro Américo de Santana Silva Lopes. A 

Mesa de Honra desta Solenidade foi composta pelas seguintes autoridades: 

Exmo. edil Pedro Américo de Santana, nesta oportunidade presidindo esta 

Sessão; Dr. Celso Pereira, advogado; Dr. Rafael Pitombo de Cristo, 

Presidente da OAB-Subseção Feira de Santana; Dr. Jair Edvaldo Almeida, 

Subprocurador Constitucional da Câmara Municipal de Feira de Santana, 

Jairo Carneiro, Secretário Municipal de Cultura, Esporte e Lazer; Sr. 

Jailson Rodrigues, Chefe de Gabinete da Secretaria Municipal da Saúde e 

Magno Felzemburg, Presidente da Associação de Defesa e Proteção dos 

Consumidores. Também presente a esta solenidade encontrava-se o 

vereador Jhonatas Monteiro. Prosseguindo, foram chamados a compor o 

Plenário, os demais convidados e autoridades presentes ou representadas, 

cujos nomes ficarão listados nos anais do Cerimonial desta Casa. Dando 

continuidade, o Vereador Pedro Américo convidou o Edil Jhonatas 
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Monteiro a assumir a direção da Mesa de Honra desta Casa, e após a 

execução do Hino Nacional Brasileiro, o Vereador Pedro Américo de 

Santana Silva Lopes, autor do Requerimento que propôs esta Sessão, foi 

convidado a proferir uma saudação em nome deste Legislativo, 

oportunidade na qual, após cumprimentar os presentes, discorreu sobre o 

projeto de lei que objetiva concorrer para a consolidação da democracia, a 

partir da defesa da participação popular junto ao Poder Legislativo, 

inclusive já prevista na lei municipal 362 de 30/06/21. Também referiu-se à 

participação da comunidade no âmbito dos Conselhos Municipais, 

reiterando, entretanto, a necessidade de maior abrangência desta atuação, a 

nível da elaboração de projetos de lei de interesse e iniciativa popular, 

como já acontece em outros países. Em seguida o Vereador Pedro Américo 

reassumiu a direção da Mesa de Honra, ao tempo em que concedeu ao Dr. 

Celso Pereira, Palestrante desta Sessão, que após cumprimentar os 

presentes e inicialmente referir-se à emoção de estar de volta a esta Casa, 

onde no passado exerceu o cargo de vereador por dois mandatos, destacou 

a importância da valorização dos princípios democráticos desde os 

primórdios da civilização, traçando um paralelo tanto histórico, quanto 

religioso, no que concerne à origem dos mesmos. Quanto à falta de 

representatividade de alguns grupos nesta Casa, referida pelo edil Pedro 

Américo anteriormente, disse que para tanto é necessária a organização 

popular, de modo a fazer com que o governo que é do povo, seja 

efetivamente exercido para o povo. Disse que atualmente as instituições 

legislativas devem refletir o pensamento e anseio das representatividades 

populares que os elegeram para defender seus interesses. Ao longo do seu 

pronunciamento, também destacou a necessidade de que a democracia seja 

republicana, como forma de garantir que o governo seja de fato exercido 

para o povo. Referiu-se ainda ao movimento pendular registrado 

alternadamente pelos militares no governo, como se fossem eles os 

garantidores da ordem governamental, quando sabemos que todas as vezes 

que se tenta tolher as liberdades populares, se incorre no erro dos sistemas 

ditatoriais, que desvirtuam e impedem a garantia da democracia e dos 

direitos da sociedade. Finalizando, destacou que a democracia republicana, 
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nos dias de hoje, só irá se salvar se entender a necessidade de instituir a 

democracia participativa, que como já foi dito, já existe através dos 

Conselhos, por exemplo, e destacando as competências necessárias para a 

efetivação das propostas de iniciativa popular. Na sequência, o Presidente 

desta Sessão concedeu a palavra ao Dr. Jair Edvaldo Almeida, 

Subprocurador deste Legislativo, que após saudar a todos e agradecer o 

convite para participar desta Sessão, salientou que a lei 9.709/98 é que 

regulamenta que a soberania popular é exercida por sufrágio. Prosseguindo, 

referiu-se à origem da prática do plebiscito a partir de referências 

históricas, traçando um paralelo com o que é exercido nos dias atuais. Em 

seguida definiu o referendo, que ocorre após a sanção da lei, enquanto o 

plebiscito, antes da lei, sempre traçando paralelos com a história das 

civilizações. Prosseguindo, sobre a aplicação prática da nossa lei 362/2021, 

reiterou a necessidade ampla da iniciativa popular, como forma de 

contribuir para a defesa dos interesses populares. Finalizando, o orador 

agradeceu a presença de todos e sugeriu a organização e participação da 

sociedade junto a esta Casa. Prosseguindo, a palavra foi concedida ao Dr. 

Magno Felzemburg, Presidente da Associação de Defesa e Proteção dos 

Consumidores, que após cumprimentar os presentes e parabenizar o 

Vereador Pedro Américo de Santana Lopes pela iniciativa desta Sessão, 

destacou a necessidade de que a democracia seja efetivamente defendida, 

exercida, e não só uma teoria que não corresponde à prática. Logo após, 

ressaltou aspectos que dificultam uma maior participação popular junto aos 

legislativos, bem como sugeriu formas de facilitar este acesso, que a seu 

ver é da maior importância, pois necessitamos ser efetivamente 

representados pela nossa sociedade. Em seguida o Exmo. Secretário Jairo 

Carneiro, após saudar os presentes, disse que a lei 362/2021 possibilita 

que a melhoria da qualidade de vida da sociedade possa ser exercida com 

mais representatividade pelos diversos grupos que compõem a nossa 

população, que é a sociedade civil. Neste momento o Vereador Pedro 

Américo de Santana Silva  registrou diversas presenças na galeria da Casa, 

representando vários órgãos e instituições, ao tempo em que inquiriu o 

Secretário Municipal Jairo Carneiro Filho a possibilidade de realização de 
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um plebiscito para tratar sobre a realização da Micareta 2022. Dando 

prosseguimento, o Dr. Rafael Pitombo de Cristo fez uso da palavra, e 

após cumprimentar a todos, parabenizou o Vereador Pedro Américo pela 

iniciativa desta Sessão, que visa debater a lei 362/2021, bem como formas 

de incentivar a participação popular nesta Casa, ao tempo em que colocou a 

OAB como parceira deste projeto, que trás para a população o sentimento 

de pertencimento junto ao processo legislativo, tão importante para a 

garantia do processo democrático. Em seguida o Sr. Jailson Rodrigues 

Duarte, após saudar os presentes, também discorreu acerca da importância 

da realização desta Sessão, ao tempo em que ressaltou ações exercidas pela 

Secretaria de Saúde na defesa dos interesses populares, no âmbito de sua 

abrangência, bem como disponibilizou a citada Secretaria no que fosse 

possível para contribuir com esta valorosa iniciativa. Prosseguindo, o 

Vereador Jhonatas Carvalho fez uso da palavra, inicialmente para 

parabenizar o Edil Pedro Américo pela realização desta solenidade, bem 

como saudou os demais presentes. Em seguida disse que a democracia não 

deve ser um simulacro de democracia. Precisa ser de fato exercida como 

democracia. Prosseguindo, citou diversos dados que comprovam a exclusão 

da população no que se refere à participação do processo democrático. 

Prosseguindo, disse que a democracia envolve conflito, e para ser exercida, 

necessita que os conflitos sejam tratados de modo democrático, citando 

diversos momentos que exemplificam a falta de observância desta prática. 

Dando prosseguimento, a Sra. Angela Maria de Oliveira, representante 

do Conselho Municipal da Mulher, após cumprimentar os presentes,  

lamentou a falta de representatividade das camadas populares da população 

a esta Sessão, a seu ver tão importante e significativa, vez que é necessária 

a real participação popular, para que a democracia se faça e seja respeitada. 

Logo após o Vereador Pedro Américo agradeceu a presença de todos, 

ressaltando a importância desta solenidade. Após anunciar a execução do 

Hino a Feira de Santana, o Presidente desta Sessão, Vereador Pedro 

Américo de Santana Silva Lopes, agradeceu a presença de todos e declarou 

encerrada a presente Sessão. Para constar, eu, Verana Neves Porto, 
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Coordenadora do setor de Redação e Atas desta Câmara, lavrei esta ata, 

que segue assinada. 

 

 


