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Ata da 108ª 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 16 de 

novembro de 2021. 

 

 Aos dezesseis 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 oitava Sessão 

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

qual, à exceção do edil Emerson Costa dos Santos, compareceram os vereadores Edvaldo 

Lima 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, 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 Legislativa, 

vereador Fernando Dantas Torres, declarou aberta a presente Sessão e solicitou da 

vereadora Eremita Mota de Araújo, segunda Secretária, a leitura da Ata da Sessão anterior, 

a qual foi submetida à apreciação do Plenário e aprovada pela unanimidade dos 

parlamentares presentes. Logo após, 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 168 e 169/2021, 

respectivamente de autoria dos vereadores Ivamberg dos Santos Lima e Luciane Aparecida 

Silva Brito Vieira que “Estabelece piso salarial dos cirurgiões-dentistas do Município de 

Feira de Santana” e “Dispõe sobre a antiga Praça do Módulo Policial situada na Rua 2 no 

Bairro Cidade Nova passe a ter a nomenclatura de Praça Altino Carneiro Silva”. 

Requerimento nº 2.787/2021, de autoria do vereador Flávio Arruda Morais. Indicações 

nºs 2.447 a 2.462/2021, de autoria dos edis Silvio de Oliveira Dias, Flávio Arruda Morais e 

Luciane Aparecida Silva Brito Vieira. Moções nºs 374 a 376/2021, de iniciativa do 

parlamentar Flávio Arruda Morais>. Em Pela Ordem, o edil Josse Paulo Pereira Barbosa 

(PSC) informou que, nesta tarde, a partir das quatorze horas, a Comissão Parlamentar de 

Inquérito (CPI) da Saúde iniciará seus trabalhos nesta Casa e convidou a imprensa e a 
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sociedade para acompanharem a oitiva na galeria. Por fim, registrou que os parlamentares 

presentes deveriam seguir as determinações estabelecidas pelo Regimento Interno. No 

Horário das Lideranças Partidárias, a palavra inicialmente foi concedida ao vereador 

Ivamberg dos Santos Lima (PT), o qual saudou os camelôs presentes na Galeria da Casa, 

se sensibilizou com a atual situação deles e disse que a tática de guerrilha não será aceita na 

cidade. Depois, informou que, na última quinta-feira, o Requerimento nº 275/2021, de 

autoria da oposição desta Casa foi aprovado, o qual solicita ao Tribunal de Contas que 

inspecione se houve transferência de recurso de sucumbência a algum procurador durante a 

vigência do Decreto Normativo nº 12.301 de 26 de agosto que foi suspenso por um Decreto 

Legislativo. Em seguida, a vereadora Luciane Aparecida Silva Brito Vieira (MDB), 

após saudar a todos os presentes, discorreu sobre a situação dos comerciantes do Shopping 

Popular, os quais ainda aguardam resolução do caos em que estão inseridos. Agradeceu ao 

Presidente Fernando Dantas Torres pela liberação para participar de um importante curso 

de capacitação para o qual foi convidada através do Presidente do COREN, Sr. Holmes 

Filho.  Afirmou ter sido a única vereadora e enfermeira presente no evento com intuito de 

trazer melhorias para a classe de enfermagem e disponibilizar relevantes cursos de 

capacitação, principalmente para a área de pré-natal. Finalizando seu discurso, agradeceu 

novamente a sensibilização do Presidente e enfatizou que os comerciantes têm seu total 

apoio na luta pelos seus direitos. Dando continuidade, o edil Josse Paulo Pereira Barbosa 

(PSC) disse que, com pesar, assistiu a reportagem do jornalista Paulo José acompanhando 

os feirantes que “madrugaram” em frente à prefeitura municipal em busca de uma solução 

para a determinação da saída deles da rua Marechal Deodoro até dia 21 do mês em curso. 

Advertiu que a prefeitura está fechada e disse que, por bem menos, muitos prefeitos já 

foram afastados do cargo. Expôs que, na reportagem, os camelôs disseram que já 

dialogaram com o chefe de gabinete, mas nada foi resolvido, tentam conversa com o 

prefeito, porém não conseguem. Em aparte, o edil Edvaldo Lima dos Santos externou que 

se o gestor municipal não cumpre a palavra, imagine sua assessoria. De volta à palavra, o 

parlamentar Josse Paulo Pereira Barbosa criticou fala do secretário Pablo Roberto 

Gonçalves da Silva que disse, em entrevista, que a feira do centro da cidade era um 

privilégio de poucos. Em aparte, o vereador Jhonatas Lima Monteiro externou que esteve 

na concentração de feirantes em frente à prefeitura, detalhou que eles pleiteavam conversar 

com o prefeito no momento da chegada deste para o trabalho, no entanto, isso não ocorreu, 

visto que a guarda municipal foi orientada a fechar a prefeitura, o que é inaceitável. Em 

seguida, o vereador à tribuna comunicou que hoje à tarde iniciará os trabalhos da CPI da 

Saúde e solicitou a presença dos colegas e da imprensa. Ainda parabenizou o jornalista 
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Paulo José e afirmou que o Troféu Imprensa que o Acorda Cidade recebeu se deve, em 

grande parte, ao trabalho deste. Oportunamente, em aparte, o edil Luiz Ferreira Dias 

mencionou a necessidade de abertura de uma CPI do Shopping Popular. Dando 

continuidade, o vereador Luiz Ferreira Dias (PROS), após saudar a todos os presentes, 

lamentou a situação desrespeitosa à qual os comerciantes do Shopping Popular estão sendo 

expostos. Afirmou que criar uma CPI com o intuito de solucionar o caos presente no 

Shopping Popular seria a única maneira de fazer com que a situação fosse tratada com a 

devida seriedade. Informou que a cidade de Feira de Santana foi fundada a partir de uma 

feira livre e é justamente a classe de feirantes que está sendo expulsa das ruas. Depois, 

salientou que o corte de energia realizado na estrutura do empreendimento Cidade das 

Compras afetou de muitas maneiras todos os comerciantes que se encontravam no prédio, 

impossibilitando o andamento do comércio. Demonstrou indignação com a comercialização 

dos pontos comerciais “vagos” no local e afirmou que esse desrespeito com os 

trabalhadores tem o único intuito de beneficiar o empresário por trás da construção da 

estrutura, pois o mesmo já faturou muito mais dinheiro do que investiu. Finalizou seu 

discurso enfatizando a criação da CPI com o foco de buscar os direitos dos camelôs que 

estão sendo desrespeitados com essa situação constrangedora e humilhante. Em seguida, o 

parlamentar Valdemir da Silva Santos (PV), em tempo cedido pelo vereador Jurandy da 

Cruz Carvalho (PL), após solidarizar-se com os camelôs presentes na galeria, garantiu aos 

mesmos que lutará com afinco no dia de hoje, em reunião que irá discutir junto ao governo 

municipal, soluções para resolver suas dificuldades, que também o afetam fortemente. 

Prosseguindo, lamentou que no dia de hoje, que esperou poder usar esta tribuna para 

agradecer a votação alcançada há um ano atrás, quando em 15 de novembro de 2020, foi 

confirmada a sua eleição, independente das dificuldades enfrentadas para chegar até aqui, 

não se sinta totalmente à vontade em razão das dificuldades dos comerciantes presentes. 

Lembrou que quando há tempos atrás veio para cá com a família, morou embaixo da ponte 

do Rio Jacuípe e nada tinha para comer, a não ser os mariscos pescados no rio, e depois que 

conheceu a Palavra e acreditou que Deus poderia mudar a sua vida, tudo se transformou e 

por isso agradece a todos que o elegeram e principalmente a Deus. Em aparte, a 

parlamentar Eremita Mota de Araújo (PSDB). Em Pela Ordem, o edil José da Costa 

Correia Filho (PATRI) concedeu seu tempo de pronunciamento ao orador à tribuna. Logo 

após, o parlamentar Pedro Cícero Marcênio Silva (CDN) se solidarizou com os feirantes 

presentes na Galeria da Casa, questionou ao Secretário Borges Júnior porque a secretaria 

não doa cestas básicas para os trabalhadores do Shopping Popular que passam por 

dificuldades já que essa prática foi recorrente no período das eleições, inclusive em troca de 
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votos para determinado vereador. Depois, chamou a atenção do Secretário de Segurança 

Pública, Sr. Ricardo Mandarino, pois bandidos tomaram motos de assalto no bairro 

Viveiros e assaltaram pessoas no Feira X, na última quinta-feira, mesmo depois do 

mencionado secretário ter dito que reforçaria a segurança em toda a Bahia. Durante o 

discurso, o orador foi aparteado pelo edil Flávio Arruda Morais. Em seguida, o vereador 

Edvaldo Lima dos Santos (MDB) rememorou que o Shopping Popular foi pensado para os 

comerciantes de Feira de Santana, no entanto, foi desconfigurado ao ser entregue para o 

empresário Elias Tergilene. Disse que é inaceitável o corte de energia que os pais de família 

sofreram. Alertou que a cidade está sem comando. Informou que o projeto de sua autoria de 

nº 167/2021 está em tramitação e favorecerá os feirantes, pois dispõe sobre suspensão do 

contrato com o consórcio até que a situação seja resolvida. Neste momento, o primeiro 

Vice-Presidente deste Legislativo, edil Silvio de Oliveira Dias, assumiu o comando da 

Mesa Diretiva. Posteriormente, o vereador Fernando Dantas Torres (PSD) inicialmente 

observou a ausência de diversos edis, bem como o quanto estão quietos os representantes 

do governo, oportunidade na qual convocou o Vereador Luiz Augusto de Jesus e demais 

vereadores da bancada governista a explicarem aos comerciantes presentes, qual a posição 

do Executivo sobre o Shopping Popular, cujo administrador, Sr. Elias Targilene, a seu ver 

também, foi enganado pelo Governo Municipal. Prosseguindo, dirigindo-se aos camelôs 

presentes, disse que o projeto dos mesmos está em tramitação, já foi lido, devendo ser 

votado na próxima quinta-feira, razão pela qual sugere que os mesmos retornem a esta 

Casa, a fim de acompanharem os votos da bancada do governo. Disse ainda que assim 

como os comerciantes presentes, ele também foi enganado pelo atual Prefeito, em quem 

votou por acreditar na verdade do seu discurso, e hoje, entre tantos desmandos, tem 

conhecimento de que gastou 510 mil reais em caixões, que a seu ver é um valor totalmente 

inverossímil e certamente caracteriza alguma irregularidade. Finalizando, discorreu de 

modo crítico a diversos segmentos do Governo do município, a exemplo da limpeza 

pública, saúde, transporte e segurança pública, bem como reiterando a falta de vontade 

política, de interesse, de diálogo e boa vontade por parte do Executivo Municipal para 

resolver o problema dos camelôs, vez que no seu entendimento, bastava devolver ao Sr. 

Elias Targilene o dinheiro gasto no Shopping Popular, para que o mesmo voltasse para a 

sua terra e o referido shopping fosse entregue aos comerciantes, que certamente saberiam 

administrá-lo. Em aparte, o edil Josse Paulo Pereira Barbosa (PSC). Neste momento, o 

parlamentar Flávio Arruda Morais (PSB) concedeu seu tempo de pronunciamento ao orador 

à tribuna e o aparteou. Oportunamente, a vereadora Eremita Mota de Araújo (PSDB) 

mencionou que, como Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, tentava 
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ser célere na elaboração do Parecer ao Projeto de Lei de autoria do parlamentar Edvaldo 

Lima dos Santos (MDB) e salientou esperar que o Prefeito Colbert Martins da Silva Filho 

não vete a referida proposição. Neste momento, o Presidente desta Casa, edil Fernando 

Dantas Torres, assumiu o comando da Mesa Diretiva. Em seguida, o vereador Silvio de 

Oliveira Dias (PT), após saudar a todos os presentes, iniciou seu discurso relembrando as 

últimas eleições e afirmando que a população feirense foi enganada pelos atuais 

governantes. Apresentou, como exemplo, o programa social Bolsa Família que foi 

estabelecido no ano de 2013, no governo do ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e que 

tem previsão de ser encerrado no ano de 2022. Rememorou que o supracitado programa 

auxiliou milhares de brasileiros e trouxe melhorias para diversas famílias que se 

encontravam em situação de pobreza extrema e chegará ao fim por conta da enganação não 

apenas ao povo feirense, mas ao povo brasileiro como um todo. Afirmou que as propostas 

do atual governo genocida do Presidente Jair Messias Bolsonaro são seguidas fielmente 

pelo Prefeito Municipal Colbert Martins da Silva Filho. Lamentou novamente o 

encerramento do programa social Bolsa Família que já está previsto para o ano seguinte, 

programa que foi elogiado por todo o mundo, inclusive pela Organização das Nações 

Unidas (ONU) e que se tornou espelho para outros países. Advertiu que a retirada do 

programa é o maior crime já cometido pelo governo que atualmente exerce poder. Alertou 

que essa retirada irá afetar de forma significativa o povo brasileiro e que as consequências 

se tornarão visíveis rapidamente. Chamou a atenção da população para observar os deslizes 

cometidos pelo governo com o intuito de prejudicá-la a fim de não fazer outras escolhas 

“erradas” nas próximas eleições. Durante o pronunciamento do orador à tribuna, a segunda 

Secretária desta Casa, vereadora Eremita Mota de Araújo, assumiu o comando da Mesa 

Diretiva. Dando prosseguimento, o parlamentar Jhonatas Lima Monteiro (PSOL), após 

saudar a todos os presentes, disse que a manifestação feita pelos feirantes na presente data é 

fruto da falta de resposta para um problema angustiante. Lembrou que a situação já é 

conhecida por esta Câmara, pela Prefeitura e pela população, porém permanece sem 

resposta adequada da prefeitura, a qual seria a revisão permanente do contrato, pois isso 

garantirá a segurança contra as arbitrariedades e abusos do Sr. Elias Tergilene. Salientou 

que, em conversa com o colega Luiz Ferreira Dias, recuperou a ideia de uma CPI do 

Shopping Popular que apresentou no começo desta Legislatura, quando ocorreu uma 

Audiência Pública promovida pela Ouvidoria da Defensoria Pública. Frisou que o pedido 

da CPI está pronto e avisou ao Prefeito Colbert Martins da Silva Filho que o prazo que ele 

tem para resolver o problema do Shopping Popular é somente o tempo de coleta de 

assinaturas para a instauração desta CPI. Lembrou que a CPI tem noventa dias de atuação, e 
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apesar de não ser imediata, pressiona o prefeito municipal que tem a “caneta na mão” para 

rever, imediatamente, o contrato e coibir as práticas abusivas do Sr. Elias Tergilene. Assim, 

frisou que precisa apenas de sete assinaturas e conclamou os colegas para assinarem a fim 

de pressionar a prefeitura a dar resposta. Depois, externou que desde a madrugada os 

feirantes da Marechal estão em alvorada solicitando um diálogo com o prefeito desta cidade 

e análise do projeto de organização da feira que permite que os camelôs continuem no 

local. Expôs que hoje o prefeito disse que irá receber dois representantes da supracitada 

feira e frisou que isso não mostra boa vontade do prefeito, mas representa a força da luta do 

povo. Assim, conclamou ao povo a não esmorecer, mas, ao contrário, continuar a luta, pois 

só ela muda a vida. Durante o pronunciamento do orador à tribuna, o primeiro Vice-

Presidente desta Casa, edil Silvio de Oliveira Dias, assumiu o comando da Mesa Diretiva e, 

oportunamente, lembrou que a presente sessão começou às nove horas e trinta minutos. No 

momento destinado ao Grande Expediente, o edil Luiz Augusto de Jesus (DEM), após 

saudar a todos, afirmou que uma reunião com os camelôs do Shopping Popular foi marcada 

para hoje à tarde com o intuito de abrir um diálogo e discutir quais os melhores meios para 

resolver o impasse. Externou que recebeu um convite do vice-prefeito Luiz Fernando de 

Fabinho Araújo Lima para participar de uma audiência pública com alguns membros da 

comissão responsável por discutir a questão do Shopping Popular, informou também que o 

Prefeito Colbert Martins da Silva Filho irá estabelecer um diálogo com dois representantes 

dos feirantes da rua Marechal Deodoro para tentar encontrar uma solução para o problema 

enfrentado por eles. Depois, discorreu sobre os recursos disponibilizados pela Secretaria de 

Desenvolvimento Social (SEDESO) para arcar com despesas de velório de pessoas de baixa 

renda, informou que esses casos são cada vez mais corriqueiros e que a compra de caixões 

para a população mais pobre jamais deveria ser considerada uma irregularidade do governo. 

Afirmou que a qualidade dos caixões é alta e atende todos os requisitos que já foram 

solicitados anteriormente, possibilitando que o falecido tenha uma despedida respeitosa e 

digna. Finalizando seu discurso, salientou que muitos parlamentares tentam “jogar” 

informações falsas para a população presente na galeria para se aproveitar da situação e 

discursar palavras bonitas que não irão solucionar os problemas. Na sequência, a 

vereadora Luciane Aparecida Silva Brito Vieira (MDB) ao longo do seu 

pronunciamento, lamentou veementemente a falta de diálogo por parte do Governo do 

Município, que a seu ver é a grande causa de todos os problemas que estão sendo 

enfrentados pelos diversos segmentos da população, a exemplo dos camelôs presentes na 

galeria no dia de hoje, e que se tivessem os termos do seu contrato cumpridos, não 

precisariam estar aqui. Disse que os vereadores desta Casa precisam se posicionar perante o 
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Executivo e exigir respeito, pois foram legitimamente constituídos como fiscais dos seus 

atos, através do voto a eles confiado pelo povo e não podem aceitar o desrespeito com que 

estão sendo tratados, exemplificando para tanto, o fato da comissão de vereadores que se 

dirigiu à Secretaria de Saúde para tratar de questão de interesse público, e sequer foi 

recebida pelo Secretário, o que no seu entendimento é inaceitável. Em aparte, o 

parlamentar Luiz Augusto de Jesus (DEM). Depois, o vereador Jhonatas Lima Monteiro 

(PSOL) externou que esteve na rua Caminho do Bosque, localizada no bairro Conceição, a 

pedido de moradores, para analisar os impactos das recentes chuvas na área e comprovou 

que a pavimentação desta rua, apesar de inconclusa, foi completamente destroçada, não por 

falta de aviso, já que a comunidade desde agosto de 2020 tem buscado intervir junto à 

prefeitura e algumas secretarias para que houvesse adequação no projeto e os problemas 

fossem minimizados. Ressaltou que a área foi pavimentada sem nenhuma estrutura de 

drenagem, conforme análise técnica feita por um engenheiro, contratado pela comunidade. 

Frisou que a falta de drenagem provocou desperdício do dinheiro público, pois a obra terá 

que ser refeita. Alertou que isso é consequência da falta de diálogo que pressupõe ouvir o 

outro e construir uma solução conjunta. Em aparte, o vereador Luiz Augusto de Jesus disse 

que na mencionada rua existem barracas construídas na área pública, o que impediu a 

colocação da queda d’água no melhor local. Informou que para resolver a situação, a 

prefeitura irá fazer uma estrutura de quiosque para que os trabalhadores não fiquem 

desamparados. Informou que em estudo feito foi observado que não era necessária a 

drenagem porque em dias chuvosos a água passava normalmente, o que não ocorreu apenas 

nesse momento de chuvas muito fortes. Comunicou que futuramente será construída uma 

Unidade de Saúde na área, para tal já há recursos no valor de trezentos mil reais e haverá 

uma complementação pela prefeitura, após essa construção a queda d’água passará para a 

rua Tamborim, o que melhorará a situação da rua Caminho do Bosque, caso isso não 

ocorra, a prefeitura seguirá a alternativa de drenagem até a rua Calamar. Ressaltou que a 

quadra construída na localidade possui grama sintética e iluminação, porém a direção da 

escola Eurides Franco de Lacerda está pleiteando a posse da mesma. Disse ainda que ao 

lado foi construída uma academia de ginástica. De volta ao discurso, o edil Jhonatas 

Monteiro disse que não colocou em questão a finalidade social da obra, mas está 

questionando se existe espaço para adequação do projeto em relação às reclamações de 

quem vive na área. Depois, se ateve a comentar sobre o conflito da Feira da Marechal, 

dizendo que, recentemente, o Secretário Pablo Roberto declarou que manter uma feira 

numa área central atende a uma minoria privilegiada. Assim, afirmou que o supracitado 

secretário desconhece a história, a economia, não circula pelas ruas do centro comercial ou 
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possui má fé, porque é perceptível a vitalidade do comércio popular de rua nas vias 

centrais, porque embora o Centro de Abastecimento tenha sido construído em 1977 para 

abrigar a antiga feira livre que dá nome ao município Feira de Santana, a feira nunca foi 

embora das ruas da cidade. Por fim, expôs que em 1989 quando o então prefeito Colbert 

Martins da Silva tentou acabar com a Feira da Marechal, diferente do seu filho, recebeu os 

manifestantes contrários ao intento no salão nobre da prefeitura, e, após reivindicação, a 

feira da rua marechal ficou na localidade. Disse ainda que é necessário que o projeto 

apresentado pelo movimento seja levado em consideração, pois garante a permanência 

organizada da feira que é importante tanto economicamente quanto culturalmente e 

historicamente, pois a mesma tem a ver com as raízes da cidade. Em seguida, o primeiro 

vice-presidente Sílvio Dias registrou a presença da liderança da Mangabeira, Sra. Miraildes 

Miranda. Neste momento, a primeira Secretária desta Casa, vereadora Luciane Aparecida 

Silva Brito Vieira, assumiu o comando da Mesa Diretiva. Em seguida, o vereador 

Valdemir da Silva Santos (PV) falou sobre o aniversário de um ano de vereança e disse 

que é preciso prestar contas do que foi realizado. Informou que os vereadores só tomaram 

posse realmente no dia primeiro de janeiro de dois mil e vinte e um, mas que desde o dia 

quinze de novembro de dois mil e vinte, ele já teria iniciado os trabalhos como vereador, 

atendendo aos pedidos da população feirense. Citou como destaque as ações sociais 

realizadas por ele e sua equipe. Depois, lamentou a situação da segurança pública em Feira 

de Santana, visto que a população se encontra amedrontada. Em aparte, o vereador Luiz 

Augusto de Jesus (DEM) parabenizou o seu colega pelo discurso, lamentou o descaso com 

a segurança pública no município e citou que cerca de seis assassinatos foram cometidos no 

último final de semana, disse ainda que ao visitar o distrito da Matinha foi informado que 

só há uma viatura da Polícia Militar para dar suporte a três distritos. Em aparte, o vereador 

Silvio de Oliveira Dias mostrou indignação com o descaso da Prefeitura Municipal que 

poderia estar intervindo e colaborando para a melhoria da segurança pública. Em aparte, o 

edil Pedro Cícero Marcênio Silva também fez uso da palavra. Retomando o discurso, o 

vereador Valdemir da Silva Santos afirmou que não está aqui para apontar culpados e sim 

para procurar solução, assim convocou o vereador Silvio de Oliveira Dias para estabelecer 

junto um diálogo e tentar resolver o problema. Em Pela Ordem, o edil Pedro Cícero 

Marcenio Silva (CDN) registrou que a segurança em Feira de Santana era caótica e 

conclamou o Comandante da 65ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) para 

uma reunião a fim de tratar sobre o assunto mencionado. Em Pela Ordem  ̧ o vereador 

Valdemir da Silva Santos (PV) solicitou sua inscrição no momento destinado às 

Explicações Pessoais. Neste momento, o Presidente desta Casa, vereador Fernando Dantas 
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Torres, assumiu o comando da Mesa Diretiva. Oportunamente, o parlamentar Jurandy da 

Cruz Carvalho solicitou ao Presidente desta Casa a realização da chamada nominal antes da 

Ordem do Dia. Durante a chamada nominal, verificou-se que todos os parlamentares 

estavam presentes, exceto o edil Emerson Costa dos Santos, e o Presidente justificou a 

ausência deste informando que o parlamentar se recuperava de uma crise renal. Em Pela 

Ordem, o edil Silvio de Oliveira Dias solicitou sua inscrição no momento destinado às 

Explicações Pessoais. Em Pela Ordem, o edil Josse Paulo Pereira Barbosa registrou que se 

reuniu, por alguns minutos, com os vereadores Flávio Arruda Morais e Ivamberg dos 

Santos Lima para tratar sobre questões relativas à CPI da Saúde. Por fim, solicitou sua 

inscrição no momento destinado às Explicações Pessoais. Na Ordem do Dia, foram 

apreciadas as seguintes proposições: <Em prioridade e em discussão única, o Veto nº 

004/2021, de autoria do Poder Executivo, com Parecer exarado pela Comissão de 

Constituição, Justiça e Redação (CCJR) opinando pela possibilidade jurídica de rejeição do 

Veto. Em Pela Ordem, o edil Edvaldo Lima dos Santos registrou que se ausentou da 

presente sessão por alguns minutos porque precisou dialogar com uma pessoa em seu 

gabinete. Em Pela Ordem¸ o edil Josse Paulo Pereira Barbosa sugeriu que aqueles que 

fossem contrários ao Parecer ficassem de pé e aqueles que fossem favoráveis ficassem 

sentados. Em Pela Ordem, o edil Silvio de Oliveira Dias disse que alguns parlamentares 

não estavam compreendendo a votação do Parecer. Em Questão de Ordem, o edil Silvio 

de Oliveira Dias destacou que a maioria dos parlamentares foi favorável ao Parecer. Em 

votação ao Parecer, este foi aprovado por maioria dos parlamentares presentes. Em Pela 

Ordem, o vereador Pedro Cícero Marcenio Silva indagou qual parlamentar do denominado 

“grupo dos dez” seguiu para a base governista. Em seguida, em votação à proposição 

mencionada, franqueou-se a palavra aos edis Luiz Augusto de Jesus e Josse Paulo Pereira 

Barbosa. Em Pela Ordem  ̧os edis Fabiano Nascimento de Souza e Petrônio Oliveira Lima 

registraram que ainda não tinham votado no Veto. Oportunamente, o Presidente desta Casa 

registrou que a votação ao Parecer foi feita mais de uma vez para evitar equívocos e 

destacou que a votação à matéria seguia da maneira correta. Na sequência, o Veto foi 

rejeitado com onze votos contrários e seis votos favoráveis dos edis José da Costa Correia 

Filho, Fabiano Nascimento de Souza, Luiz Augusto de Jesus, Pedro Américo de Santana 

Silva Lopes, Petrônio Oliveira Lima e José Marques de Messias. Em declaração de voto, 

concedeu-se oportunidade de pronunciamento ao edil Luiz Augusto de Jesus.  Em Pela 

Ordem, o edil Josse Paulo Pereira Barbosa teceu críticas ao edil Luiz Augusto de Jesus. 

Em Pela Ordem, o edil Edvaldo Lima dos Santos registrou que estava feliz com a rejeição 

do Veto nº 004/2021. Em segunda discussão, o Projeto de Lei nº 120/2021, de iniciativa 
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do edil Pedro Cícero Marcenio Silva, em votação, foi aprovado por maioria, com voto 

contrário do edil Luiz Augusto de Jesus. Oportunamente, o Presidente registrou a presença 

da Sra. Marlede, Diretora da Associação dos Professores Licenciados do Brasil (APLB) em 

Feira de Santana, na galeria desta Casa. Em Pela Ordem, o edil José Marques de Messias 

congratulou seus pares que participaram da reinauguração, no Sítio Matias, da clínica do 

Dr. Targino Machado. Em Pela Ordem, o edil Luiz Ferreira Dias registrou seu voto 

favorável à proposição supracitada. Na sequência, o Presidente desta Casa, edil Fernando 

Dantas Torres, registrou a importância do trabalho prestado pelo referido doutor neste 

município e salientou que os atendimentos médicos no bairro Feira VII serão retomados. 

Em Pela Ordem, o edil Ronaldo Almeida Caribé registrou seu voto favorável à proposição 

mencionada. Em Pela Ordem, o parlamentar Luiz Ferreira Dias congratulou o Dr. Targino 

Machado e destacou a importância da reinauguração da clínica deste em Feira de Santana. 

Em segunda discussão, o Projeto de Lei nº 147/2021, de lavra do parlamentar Josse 

Paulo Pereira Barbosa, em votação, aprovado por unanimidade dos presentes com 

abstenção do edil Luiz Augusto de Jesus. Em votação, franqueou-se a palavra ao edil Luiz 

Augusto de Jesus. Durante o discurso deste, a primeira Secretária desta Casa, vereadora 

Luciane Aparecida Silva Brito Viera assumiu o comando da Mesa Diretiva e, em seguida, o 

transferiu ao Presidente, edil Fernando Dantas Torres. Em Pela Ordem, o edil Edvaldo 

Lima dos Santos disse que seguia a Constituição Federal, que estabelecia que as pessoas 

deveriam ser consideradas idosas a partir dos sessenta anos. Ainda em votação à matéria 

supracitada, franqueou-se a palavra ao edil Josse Paulo Pereira Barbosa. Em segunda 

discussão, o Projeto de Lei nº 153/2021, de autoria da vereadora Eremita Mota de Araújo. 

Devido à ausência da autora, a matéria foi adiada de pauta. Em primeira discussão, o 

Projeto de Lei Ordinária nº 096/2021, de iniciativa do parlamentar Ivamberg dos Santos 

Lima, com Parecer contrário exarado pela CCJR. Em discussão a este, franqueou-se a 

palavra ao autor da matéria e ao vereador Jhonatas Lima Monteiro. Ainda em votação ao 

Parecer, franqueou-se a palavra ao edil Luiz Augusto de Jesus. Em seguida, o Parecer foi 

rejeitado por maioria. Em votação à matéria, esta foi aprovada por maioria com abstenção 

do edil Pedro Américo de Santana Silva Lopes e seis votos contrários dos edis José da 

Costa Correia Filho, Fabiano Nascimento de Souza, Luiz Augusto de Jesus, Petrônio 

Oliveira Lima, Valdemir da Silva Santos e José Marques de Messias. Oportunamente, o 

Presidente desta Casa, edil Fernando Dantas Torres, solicitou constar em ata que o edil José 

da Costa Correia Filho tinha sido contrário à matéria por influência do vereador Luiz 

Augusto de Jesus. Na sequência, o Presidente consultou os parlamentares quanto à 

possibilidade de votação, em bloco, dos Requerimentos pautados para a Ordem do Dia, o 
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que foi aprovado por unanimidade dos presentes. Em Pela Ordem, o edil Josse Paulo 

Pereira Barbosa registrou que votaria contrário ao Requerimento nº 277/2021.  Em votação 

única, os Requerimento nºs 273 e 277/2021, respectivamente, de autoria da vereadora 

Luciane Aparecida Silva Brito Vieira e do vereador Jurandy da Cruz Carvalho, subscrito 

pelo edil Pedro Américo de Santana Silva Lopes. Vale destacar que o primeiro foi aprovado 

por unanimidade dos presentes e o segundo por maioria, com voto contrário do edil Josse 

Paulo Pereira Barbosa>. Em Pela Ordem, o edil Luiz Ferreira Dias registrou a presença 

dos Srs. “Carlinhos Mocotó”, “Val do Estacionamento” e o Pastor Nilson. Nada mais 

havendo por tratar, o Presidente Fernando Dantas Torres declarou encerrada a presente 

Sessão, às treze horas e um minuto, sendo convocada outra para amanhã, dia dezessete de 

novembro do ano em curso, à hora regimental, com a seguinte pauta: <Em urgência e em 

primeira discussão, o Projeto de Lei Ordinária nº 162/2021, de autoria do Poder Executivo. 

Em prioridade e em primeira discussão, o Projeto de Lei Complementar nº 004/2021, de 

iniciativa do edil Pedro Américo de Santana Silva Lopes. Em segunda discussão, os 

Projetos de Lei Ordinária nºs 096 e 153/2021, respectivamente, de lavra dos vereadores 

Ivamberg dos Santos Lima e Eremita Mota de Araújo. Em primeira discussão, o Projeto de 

Lei Ordinária nº 129/2021, de coautoria do edil Pedro Américo de Santana Silva Lopes e 

Luciane Aparecida Silva Brito Vieira. Em votação única, o Requerimento nº 278/2021, de 

iniciativa do parlamentar Flávio Arruda Morais>. Para constar, eu, Jeany Santos de 

Carvalho Azevêdo, Redatora de Debates desta Casa, lavrei a presente Ata, que segue à 

apreciação plenária, na forma regimental.       

 


