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Ata da 63ª 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 03 de 

agosto de 2021. 

 

 

Aos três dias do mês de agosto 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 sexagésima terceira Sessão 

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

qual a exceção do edil Jhonatas Lima Monteiro, 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, Pedro Cícero Marcenio Silva, Petrônio 

Oliveira Lima, Ronaldo Almeida Caribé, Sílvio de Oliveira Dias e Valdemir da Silva 

Santos. Amparado pelo Regimento Interno, o primeiro Vice-Presidente deste Legislativo, 

edil Silvio de Oliveira Dias, declarou aberta a presente Sessão e solicitou da vereadora 

Eremita Mota de Araújo, segunda Secretária, a leitura das Atas das Sessões anteriores, as 

quais após serem submetidas a apreciação do Plenário foram aprovadas pela unanimidade 

dos parlamentares presentes. Em seguida o primeiro Vice-Presidente deste Legislativo, edil 

Silvio de Oliveira Dias 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 n/nºs 119 a 121/2021, respectivamente, de iniciativa dos 

parlamentares Edvaldo Lima dos Santos, Pedro Cícero Marcenio da Silva e José da Costa 

Correia Filho, que, na devida ordem “Dispõe sobre o acréscimo da nomenclatura de 

“Guarda Civil Municipal – GMC” junto a “Guarda Municipal” de Feira de Santana – 

Bahia, conforme norma estabelecida pela Lei Federal nº 13.022 de 08 de agosto de 2014, e 

dá outras providências”, “Autoriza a implantação de faixa de retenção e recuo exclusivo 

para motocicletas nas vias públicas equipadas com semáforos no Município de Feira de 

Santana” e “Altera na sua totalidade a redação do Art. 2º, e o Art. 3º da Lei nº 357/2021, ao 

qual dispõe sobre o uso de máscara de proteção facial, durante o período de calamidade 

pública determinado no Decreto Normativo nº 11.988, de 11 de janeiro de 2021 e dá outras 
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providências”. Parecer nº 176/2021, exarado pela Comissão de Constituição, Justiça e 

Redação (CCJR), opinando pelo indeferimento da tramitação da Emenda nº 23/2021, ao 

Projeto de Lei nº 110/2021, subscrito por diversos vereadores. Parecer nº 042/2021, 

exarado pela Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização (CFOF), opinando 

favoravelmente a tramitação da Emenda nº 23/2021, ao Projeto de Lei nº 110/2021, 

subscrito por diversos vereadores. Indicações nºs 1561 a 1618/2021, de autoria dos edis 

Edvaldo Lima dos Santos, Pedro Cícero Marcenio Silva, Valdemir da Silva Santos, Fabiano 

Nascimento de Souza, Luiz Augusto de Jesus, Pedro Américo de Santana Silva Lopes, Luiz 

Ferreira Dias, Luciane Aparecida Silva Brito Vieira, Pedro Cícero Marcernio Silva, Jurandy 

da Cruz Carvalho e Flávio Arruda Morais. Requerimentos nºs 162 e 163/2021, de 

iniciativa dos vereadores Petrônio Oliveira Lima e Luciane Aparecida Silva Brito Vieira. 

Moção nº 148/2021, de autoria do edil Luiz Augusto de Jesus. Correspondências: Ofício 

nº 01/2021, datado do dia 22 de Julho do ano em curso e assinado pelo Sr. Fábio Ribeiro, 

Articulador do Núcleo de Assistentes Sociais de Feira de Santana (NUCRESS/FSA), 

solicitando o uso da Tribuna Livre para tratar sobre a importância da Lei nº 13.935/2019 

em Feira de Santana, que prevê a inserção de profissionais de Psicologia e Serviço Social 

nas escolas da rede básica de ensino. OF.FHFS. 260/2021, datado do dia 27 de Julho do 

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

Hospitalar de Feira de Santana (FHFS), encaminhando a esta Câmara, Balancetes de 

Despesa e Receita da referida fundação, referente ao mês de Junho de 2021. OF.Executivo 

nº 121/2021, datado de 15 de Julho do ano em curso e assinado pelo Sr. Antonio Carlos 

Daltro Coelho, Diretor Presidente da Diretoria Executiva da Fundação Municipal de 

Tecnologia da Informação, Telecomunicação e Cultura Egberto Tavares Costa 

(FUNTITEC), encaminhando a esta Egrégia Casa, Balancetes de Despesa e Receita da 

referida fundação, referente ao mês de Junho de 2021. Ofício nº 

1278/2021/GS/SMS/PMFS, datado do dia 21 de Junho de 2021 e assinado pelo Sr. Marcelo 

Moncorvo Britto, Secretário Municipal de Saúde, respondendo o Requerimento nº 

145/2021, de autoria do vereador Edvaldo Lima dos Santos, encaminhado por esta Casa. 

Comunicação Interna nº 35/2021, datado do dia 02 de Agosto do corrente ano e assinado 

pelo vereador Jhonatas Lima Monteiro, justificando a ausência nas Sessões Ordinárias entre 

os dias 03 e 05 de Agosto. OF. s/nº datado do dia 02 de Agosto do ano em curso e assinado 

pela Sra. Fátima Fernandes, Chefe Cerimonial da Câmara Municipal de Feira de Santana, 

convidando todos para participarem da Sessão Solene em comemoração ao Dia do 

Agricultor a realizar-se no dia 04 de Agosto de 2021, às 10:00 horas, no Plenário da Casa 

da Cidadania, sob a propositura do vereador Jurandy da Cruz Carvalho>. Dando 
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prosseguimento o primeiro Vice-Presidente deste Legislativo, edil Silvio de Oliveira Dias, 

suspendeu a Sessão por dez minutos a fim de ceder a Tribuna ao senhor Israel dos Santos 

Santana, Presidente da Associação dos Guardas Municipais de Feira de Santana, que falou 

sobre a atuação da categoria neste Município, ressaltando o número de integrantes aquém 

do que determina a Lei Complementar que regulamenta a questão,  destacando a dedicação 

e a eficiência com que atuam os integrantes da Guarda Municipal de Feira de Santana, que 

percebem um dos piores salários do Brasil. Requereu ajuda de todos os integrantes desta 

Casa a fim de buscar o cumprimento da lei que regulamenta os salários da categoria, bem 

como a mudança de referência. Encerrou seu pronunciamento entregando, a título de 

sugestão para esta Casa, uma minuta do Plano Municipal de Segurança. A presidência da 

Casa criou uma comissão composta dos edis Sílvio de Oliveira Dias, José da Costa Correia 

Filho, Emerson Costa dos Santos e Pedro Américo de Santana Silva Lopes para avaliar as 

reivindicações e analisar a atual situação da Guarda Municipal de Feira de Santana. O 

primeiro Vice-Presidente deste Legislativo, edil Silvio de Oliveira Dias, declarou reaberta a 

presente Sessão e convidou os líderes partidários a efetuarem suas inscrições. Em Pela 

Ordem a parlamentar Luciane Aparecida Silva Brito Vieira solicitou que os líderes 

requeiram suas inscrições de maneira ordenada. Em seguida o Presidente desta Casa, edil 

Fernando Dantas Torres, assumiu a direção dos trabalhos. No Horário das Lideranças 

Partidárias, o vereador Pedro Américo (DEM) afirmou que apesar de ser um vereador 

governista, está solidário com as reivindicações da Guarda Municipal de Feira de Santana, 

lembrando que quando exerceu um cargo na Defesa Civil do Município atuou 

conjuntamente com a categoria, destacando o excelente trabalho executado e o esforço 

empreendido pelos integrantes da Guarda Municipal que possuem treinamento para atuar 

como brigada de emergência e brigada ambiental. Falou da importância da Guarda 

Municipal na coibição de ocupação indevida de áreas públicas e que o esforço para 

valorizar esses profissionais deve ser não só do governo e desta Casa, mas de toda a 

sociedade. Informou que protocolou sete Indicações que beneficiam essa categoria, e 

exemplo de melhoria salarial, progressão de função e aumento do efetivo, uma vez que 

Feira de Santana necessita de um número mínimo de quatrocentos guardas municipais. 

Neste momento, o Presidente desta Casa, vereador Fernando Dantas Torres, informou que, 

após a presente Sessão, ocorrerá uma Sessão Ordinária, convocada como Reunião 

Extraordinária, para apreciar, em segunda discussão, o Projeto de Lei nº 110/2021 (Lei de 

Diretrizes Orçamentárias), conforme os Artigos nºs 211, 212 e 213 do Regimento Interno 

deste Legislativo. A seguir, o vereador Luiz Augusto de Jesus (Liderança do Governo) 

teceu comentários acerca da atuação do Deputado Federal José Nunes, relatando os 
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diversos recursos que o deputado tem destinado a este Município, perfazendo um total de 

cinco milhões, o que mostra o compromisso com Feira de Santana. Disse que em três 

eleições o deputado foi o terceiro mais votado e o que mais emendas destina a esta cidade, 

honrando os seus compromissos. Falou sobre a pré-candidatura de Gabriel Nunes para 

Deputado Federal que deverá também destinar recursos para atender as demandas deste 

Município contribuindo com a gestão do prefeito Colbert Martins Filho. Fez um registro da 

inauguração do Centro Pós-Covid nesta cidade, bem como a inauguração de cinco escolas e 

previsão da inauguração de mais duas nesta semana. A parlamentar Eremita Mota de 

Araújo (PSDB) disse que faz política há muito tempo, ouvindo e dialogando com o povo. 

Falou que Feira de Santana sempre foi curral eleitoral e que no ano de 2018 quando José 

Ronaldo foi candidato a governador, apesar de ter uma boa aprovação, foi derrotado por 

Rui Costa com uma grande margem de diferença. Destacou que o povo tem mudado ao 

observar que o que se sobressai é a má fé e a falta de compromisso e que se a eleição fosse 

hoje esse grupo que aí está sofreria a maior derrota. Mandou recado ao candidato a 

governador, ACM Neto, que se quiser sair vencedor venha ouvir suas lideranças e seus 

“soldados” que estão calados, mas na hora certa vão “dar o troco” e “dar no lombo”. 

Encerrou seu pronunciamento citando o ditado: “quem avisa amigo é”. A oradora foi 

aparteada pelos vereadores Josse Paulo Pereira Barbosa, Luciane Aparecida Silva Brito 

Vieira e Pedro Cícero Marcenio Silva. Na sequência, o edil Josse Paulo Pereira Barbosa 

(PSC) comentou o pronunciamento da colega Eremita Mota de Araújo e salientou que 

vários vereadores “traídos por Colbert” irão “expurgar” o Prefeito em pouco tempo. 

Mandou recado para ACM Neto que se ele quiser apoio para o Governo do Estado deve vir 

conversar com o líder Fernando Torres. Criticou a situação precária das ruas desta cidade, 

bem como das estradas da zona rural que, no seu entendimento, estão um verdadeiro caos. 

Aconselhou Colbert a “tomar juízo” e fazer uma reflexão sobre a gestão de outros prefeitos, 

a exemplo de José Ronaldo e Colbert Martins pai, salientando que um líder não pode 

governar com tirania e perseguição Em Pela Ordem o edil Edvaldo Lima dos Santos 

solicitou o registro da íntegra do pronunciamento restante do edil Josse Paulo Pereira 

Barbosa, bem como a cópia da presente Ata.  Prosseguindo, o parlamentar Jossé Paulo 

Pereira Barbosa falou: “eu quero pedir a Valentim e autorização a Vossa Excelência, use a 

mídia da Câmara para informar que a Câmara quer aprovar a LDO e Colbert não quer 

deixar. Qual é a jogada que eu descobri, senhor Presidente, que Colbert quer? Olhe a jogada 

de Colbert e de Moura Pinho. Com essa enrolação, vai perder ou não vai votar, tome 

Emendas e Sub-Emendas e vai chegar um determinado momento que a LOA vai ser refeita 

pelo que lá está, pela LDO do ano passado. Por que?... Foi o que eu soube, que vai 
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ingressar na Justiça, porque a Câmara, e o senhor sabe como é, a CPI estava tudo correto e 

o que é que aconteceu? ...Viu senhor Presidente, aí vai ingressar na Justiça com Mandado 

de Segurança, é isso mesmo Jurandy, eu não sou otário não, vazou. Assim também como as 

coisas vazavam daqui da Câmara, vazou de lá e eu soube. Colbert anote aí, vai ingressar 

com Mandado de Segurança e setembro já está chegando, a gente já está em agosto, e a 

LOA precisa vir para a Casa e a Câmara não votou a LDO. Olhe senhor Prefeito, a Câmara 

não votou a LDO... a Câmara vai tomar roque dentão, pode anunciar na imprensa que a 

LDO ainda não foi votada porque o Prefeito não quis, hoje vem mais emenda. E vai 

ingressar na Justiça e o Juiz vai dar favorável, porque a culpa vai ficar na Câmara.” Em 

seguida o Presidente, Fernando Dantas Torres, esclareceu que a LDO está sendo apreciada, 

com a obstrução dos vereadores do governo e que a LDO é o que vai direcionar o 

Orçamento e esta Casa é que vai votar também e tudo o que for acrescido à LDO vai ser 

colocado também no Orçamento. Se o Prefeito não quer votar a LDO esta Casa vai votar o 

Orçamento direto, sem LDO e que a Justiça foi feita para fazer Justiça. Afirmando que em 

setembro o Orçamento será votado por todos desta Casa. Dando continuidade ao Horário 

das Lideranças o edil Pedro Cícero Marcenio Silva (CIDADANIA) informou que, 

acompanhado dos colegas Luiz Ferreira Dias e Flávio Arruda Morais, visitou diversas 

agências bancárias da cidade e testemunhou de perto o sofrimento da população para acesso 

aos serviços bancários. Disse que acionou o PROCON e solicitou a presença do 

superintendente do órgão para vir até esta Casa a fim de informar quais ações estão sendo 

adotadas para resolver o problema, pois no seu entendimento o PROCON não está agindo 

como deve. Conclamou o Prefeito Municipal a olhar para os trabalhadores de parques de 

diversão que estão passando dificuldades por não estarem podendo trabalhar. Foi aparteado 

pelo parlamentar Luiz Ferreira Dias. Luciane Aparecida Silva Brito Vieira (MDB), 

utilizando o tempo cedido pelo vereador Edvaldo Lima dos Santos, discorreu sobre o 

“Agosto do Ouro” que aborda a importância do aleitamento materno, destacando que a 

Organização Mundial de Saúde – OMS entente que o leite materno é ouro e que as crianças 

amamentadas de maneira correta são mais saudáveis. Parabenizou a Fundação Hospitalar 

de Feira de Santana, na pessoa de sua presidente, Gilbert Lucas, pela realização da Semana 

do Aleitamento Materno, defendendo a doação total das mães para seus filhos. Passou a 

falar sobre a necessidade de que seja feito um levantamento da situação das estradas e vias 

da zona rural, em razão das fortes chuvas que vem ocorrendo. Jurandy da Cruz Carvalho 

(PL) se colocou à disposição desta Casa para fazer a interlocução e dialogar com o Poder 

Executivo, levando as demandas deste Legislativo ao Prefeito e vice-versa. Defendeu o 

diálogo e a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias e de todos os projetos importantes 
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para o desenvolvimento de Feira de Santana. Criticou as “picuinhas” e o “disse me disse” 

nesta Casa, esclarecendo que a Câmara é um órgão colegiado e deve lutar por melhorias 

para a população. Encerrou seu pronunciamento afirmando que o Prefeito Colbert é uma 

pessoa honesta e humilde. Foi aparteado pelo edil Edvaldo Lima dos Santos. Neste 

momento, a primeira Secretária desta Casa, vereadora Luciane Aparecida Silva Brito 

Vieira, assumiu o comando da Mesa Diretiva. O vereador José Marques de Messias, em 

tempo cedido pelo edil Fernando Dantas Torres (PSD), parabenizou o Prefeito Municipal 

pela reforma e ampliação da escola municipal localizada na Fazenda Escoval, salientando 

que apesar de não ter sido convidado para a inauguração, ficou feliz pela população uma 

vez que está aqui para atuar e fiscalizar em nome do povo. Requereu diversas melhorias 

para o Distrito de Humildes, a exemplo da limpeza e reforma das praças, ginásio de 

esportes, dentre outras necessidades. Afirmou que está “exigindo” um “faxinaço” naquele 

distrito, haja vista que é o seu maior representante. Pediu ao ex-prefeito José Ronaldo que 

interfira na questão a fim de beneficiar a população local. Foi aparteado pelo vereadores 

Edvaldo Lima dos Santos e Fernando Dantas Torres. Neste momento, o Presidente desta 

Casa, edil Fernando Dantas Torres, assumiu o comando da Mesa Diretiva. Luiz Ferreira 

Dias (Pros) abordou a questão do fim da carência concedida ao trabalhadores do Shopping 

Popular, uma vez que esses estão em dificuldades e sem condições de pagar condomínio e 

aluguel. Informou que fez uma Indicação ao Prefeito Municipal com o objetivo de 

prorrogar a carência, pois a situação é crítica. Defendeu a instalação de órgãos no local, a 

exemplo do SAC, Casa do Trabalhador, PROCON, a fim de aumentar o fluxo de pessoas 

no supracitado Shopping e movimentar o comércio local. Cobrou a conclusão das obras de 

restauração da praça municipal localizada na frente do Shopping Popular. Foi aparteado 

pelo parlamentar Flávio Arruda Morais. O vereador Valdemir da Silva Santos (PV) 

utilizou seu tempo para protestar pelo tempo extra cedido aos colegas Josse Paulo Pereira 

Barbosa e José Marques de Messias o que, segundo o orador, impediu os demais oradores 

inscritos de utilizarem a Tribuna, o que é um descumprimento do Regimento Interno desta 

Casa. Em Pela Ordem o vereador Josse Paulo Pereira Barbosa solicitou que fosse registrdo 

em Ata que “ninguém tirou o tempo de ninguém”. Nada mais havendo por tratar, o 

Presidente, vereador Fernando Dantas Torres,  declarou encerrada a presente Sessão, às dez 

hora e trinta e um minutos, convocando uma Sessão Ordinária, de imediato, como Reunião 

Extraordinária, na conformidade dos Artigos nºs 211, 212 e 213 do Regimento Interno, para 

apreciação da seguinte matéria:  Em primeira discussão Projeto de Lei Ordinária n/nº 

110/2021, de autoria do Poder Executivo Municipal, que: “Dispõe sobre as Diretrizes para 

a elaboração da Lei Orçamentária referente ao exercício financeiro de 2022, e dá outras 
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providências”. Para constar, eu, Eliana Mara Assunção Rocha Costa, Redatora de Debates, 

em home office, lavrei a presente Ata que segue à apreciação plenária, na forma regimental.       
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Ata da 64ª Sessão Ordinária da Câmara 

Municipal de Feira de Santana, Estado da 

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

da 19ª Legislatura, convocada como 

Reunião Extraordinária, na conformidade 

dos Artigos nºs 211, 212 e 213 do 

Regimento Interno para apreciar, em 

segunda discussão, o Projeto de Lei nº 

110/2021 (Lei de Diretrizes 

Orçamentárias), realizada no dia 03 de 

agosto de 2021. 

 

 

Aos três dias do mês de agosto 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 sexagésima quarta Sessão 

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

convocada como Reunião Extraordinária, na conformidade dos Artigos nºs 211, 212 e 213 

do Regimento Interno para apreciar, em segunda discussão, o Projeto de Lei nº 110/2021 

(Lei de Diretrizes Orçamentárias) na qual a exceção do edil Jhonatas Lima Monteiro 

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, Pedro Cícero Marcenio Silva, Petrônio Oliveira Lima, Ronaldo Almeida Caribé, 

Sílvio de Oliveira Dias e Valdemir da Silva Santos. Amparado pelo Regimento Interno, o 

presidente desta casa, vereador Fernando Dantas Torres, declarou aberta a presente Sessão. 

Em Pela Ordem, o vereador Pedro Américo de Santana Silva Lopes solicitou que os 

vereadores recebessem cópias das Emendas e Pareceres ao Projeto pautado para a Ordem 

do Dia. A seguir o Presidente, Fernando Dantas Torres solicitou da primeira Secretária, 

vereadora Luciane Aparecida Silva Brito Vieira, a leitura da matéria constante para a 

Ordem do Dia e imediatamente suspendeu a presente Sessão por dez minutos a fim de 

fazer uma reunião com o “grupo dos onze”. Reaberta a Sessão o presidente, Fernando 

Dantas Torres, deu início a Ordem do Dia para apreciação, em segunda discussão, da 
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Elaboração Legislativa Especial, do Projeto de Lei Ordinária n/nº 110/2021, de autoria do 

Poder Executivo Municipal, que “Dispõe sobre as Diretrizes para a elaboração da Lei 

Orçamentária (LDO) referente ao exercício financeiro de 2022, e dá outras providências”, 

de acordo com o Artigo 368, e seus parágrafos, do Regimento Interno da Casa1. Em 

discussão ao Parecer nº 176/2021, exarado pela Comissão de Constituição, Justiça e 

Redação (CCJR), opinando pelo indeferimento da tramitação da Emenda nº 23/2021, ao 

Projeto de Lei nº 110/2021, franqueou-se a palavra aos parlamentares Pedro Américo de 

Santana Silva Lopes e Edvaldo Lima dos Santos. Neste momento, a segunda Secretária 

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

e, em seguida, o transferiu ao Presidente, edil Fernando Dantas Torres. Logo após, ainda 

em discussão ao Parecer, concedeu-se oportunidade de discurso ao edil Luiz Augusto de 

Jesus. Em Pela Ordem, o parlamentar José da Costa Correia Filho registrou que seus pares 

não receberam cópia do referido Parecer e sugeriu que a matéria supracitada fosse adiada 

de pauta por duas Sessões. O presidente desta Casa, edil Fernando Dantas Torres, 

reassumiu a direção dos trabalhos. Em Pela Ordem, o edil Josse Paulo Pereira Barbosa 

referiu-se ao vereador que lhe antecedeu ao destacar que não houve recesso parlamentar 

devido à votação da LDO e à desorganização da Prefeitura Municipal. Posteriormente, foi 

realizada uma chamada nominal, na qual verificou-se que, no presente momento, se 

encontrava ausente no Plenário apenas o vereador Jhonatas Lima Monteiro devido a um 

problema familiar. Em Pela Ordem, o edil Silvio de Oliveira Dias informou que o vereador 

Emerson Costa dos Santos se encontrava presente na inauguração do Centro Municipal 

Pós-covid, representando esta Casa, na condição de Presidente da Comissão de Saúde. Em 

Pela Ordem, o edil Edvaldo Lima dos Santos discorreu acerca da sugestão de adiamento 

de pauta da referida matéria, proposta pelo vereador José da Costa Correia Filho. Em 

Questão de Ordem, o edil José da Costa Correia Filho discorreu que sobre os direitos dos 

vereadores nesta Casa e que tem a prerrogativa de apresentar emendas e subemendas. Na 

sequência, ainda em discussão ao Parecer supracitado, franqueou-se a palavra ao vereador 

Silvio de Oliveira Dias. Neste momento, a presente Sessão foi suspensa por cinco minutos 

e reaberta em seguida. Dando continuidade à discussão do Parecer, o edil Silvio de Oliveira 

Dias retomou seu pronunciamento. Neste momento, a segunda Secretária, vereadora 

Eremita Mota de Araújo, assumiu o comando da Mesa Diretiva. Em Pela Ordem, o edil 

Luiz Augusto de Jesus propôs ao edil Silvio de Oliveira Dias que as Emendas apresentadas 

por este fossem retiradas. Em Questão de Ordem, o vereador Silvio de Oliveira Dias 

esclareceu que as Emendas foram aprovadas outrora, de modo que não poderiam ser 

retiradas. Logo após, ainda em discussão ao Parecer, concedeu-se oportunidade de discurso 



 

 

 

 

 
 

Feira de Santana 

CÂMARA  MUNICIPAL 
  Casa da Cidadania 

  

527 

 
RD 202164 

aos edis Valdemir da Silva Santos e Fernando Dantas Torres. Em Questão de Ordem, o 

edil Valdemir da Silva Santos destacou que deveria ser respeitado nesta Casa. Em Pela 

Ordem, o edil Josse Paulo Pereira Barbosa desculpou-se com o vereador que lhe 

antecedeu. Em Pela Ordem, o parlamentar Ivamberg dos Santos Lima congratulou o edil 

Valdemir da Silva Santos por seu pronunciamento. Neste momento, o Presidente desta 

Casa, edil Fernando Dantas Torres, assumiu o comando da Mesa Diretiva. Logo após, em 

votação ao Parecer supracitado, este foi aprovado por maioria. Em Pela Ordem, o edil 

Silvio de Oliveira Dias declarou que a discussão apresentada acerca da apreciação do 

Projeto em pauta é a mesma suscitada na primeira discussão e que se a votação ocorrer da 

maneira que está acontecendo será ad aeternum. Neste momento, a presente Sessão foi 

suspensa para dirimir dúvidas quanto ao processo em tramitação e, após reabertura, o 

Presidente desta Casa, edil Fernando Dantas Torres, declarou encerrada a mesma às doze 

horas e vinte e seis minutos, convocando outra para amanhã, quando será retomada a 

apreciação do Projeto em pauta, após Parecer da Procuradoria Jurídica da Casa sobre a 

tramitação da proposição, a fim de que tudo seja feito dentro da legalidade. Para constar, 

eu, Eliana Mara Assunção Rocha Costa, Redatora de Debates, em home office, lavrei a 

presente Ata que segue à apreciação plenária, na forma regimental.       

 

 

 

 

 


