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Ata da 109ª 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 17 de 

novembro de 2021. 

 

 

Aos dezessete 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 nona Sessão 

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

qual, à exceção do parlamentar 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 vereador Silvio de Oliveira 

Dias, primeiro Vice-Presidente desta Casa, declarou aberta a presente Sessão e solicitou 

que a parlamentar Eremita Mota de Araújo, segunda Secretária, 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 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 Ordinária n/nºs 170/2021, de 

autoria do edil Ivamberg dos Santos Lima, que “Institui Selo Social Municipal Empresa 

Sangue Bom no âmbito do município de Feira de Santana/BA, e dá outras providências” e 

171/2021, de coautoria dos parlamentares Ivamberg dos Santos Lima, Jhonatas Lima 

Monteiro e Pedro Cícero Marcenio Silva, que “Dispõe sobre a aplicação dos recursos 

recebidos do Governo Federal a título de precatórios do FUNDEF, no município de Feira 

de Santana, e dá outras providências”. Pareceres nºs 226, 227 e 232/2021, todos exarados 

pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR), opinando pelo deferimento dos 

respectivos Projetos de Lei: 155 e 156/2021, ambos de iniciativa da vereadora Luciane 
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Aparecida Silva Brito Vieira e 158/2021, de coautoria dos edis Pedro Américo de Santana 

Silva Lopes e Jurandy da Cruz Carvalho. Pareceres nºs 230 e 238/2021, também exarados 

pela CCJR, opinando pelo indeferimento, respectivamente, dos Projetos de Lei nºs 131 e 

142/2021, ambos de autoria do parlamentar Edvaldo Lima dos Santos. Parecer nº 237/2021, 

exarado pela CCJR, opinando pela possibilidade jurídica do acolhimento do veto, ao Veto 

total do Projeto de Lei nº 047/2021, de lavra do Poder Executivo. Pareceres nºs 054, 055, 

056, 059, 062, 064, 068, 072, 074, 076, 079, 084, 085, 108, 109, 115 e 116/2021, todos 

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

aprovação, respectivamente, das Emendas nºs 02/2021, de autoria do edil Pedro Cícero 

Marcenio Silva; 03/2021, de lavra do vereador José da Costa Correia Filho; 04/2021, de 

iniciativa do parlamentar Jurandy da Cruz Carvalho; 07, 10 e 12/2021, todas de lavra do 

edil Flávio Arruda Morais; 16, 20, 22 e 24/2021, todas de autoria do vereador Jhonatas 

Lima Monteiro; 27, 32, 33, 56, 57, 63 e 64/2021, todas de lavra do parlamentar Pedro 

Américo de Santana Silva Lopes, ao Projeto de Lei nº 141/2021 – “Plano Plurianual do 

Município de Feira de Santana para o período de 2022 a 2025, e dá outras providências”. 

Pareceres nºs 67, 69, 70, 73, 75, 77, 78, 80, 82, 86, 87, 88, 92, 97, 98, 99, 100, 106, 107 e 

114/2021, todas exaradas pela CFOF, opinando pela aprovação parcial, respectivamente, 

das Emendas nºs 15, 17, 18, 21, 23, 25 e 26/2021, todas de autoria do edil Jhonatas Lima 

Monteiro; 28, 30, 34, 35, 36, 40, 45, 46, 47, 48, 54, 55 e 62/2021, todas de lavra do 

parlamentar Pedro Américo de Santana Silva Lopes, ao Projeto de Lei nº 141/2021 – 

“Plano Plurianual do município de Feira de Santana para o período de 2022 a 2025, e dá 

outras providências”. Pareceres nºs 53, 57, 58, 60, 61, 63, 65, 71, 81, 83, 89, 90, 91, 93, 94, 

95, 96, 101, 102, 103, 104, 105, 111, 112, 113, 117, 118, 119, 120 e 121/2021, opinando 

pela rejeição, respectivamente, das Emendas nºs 01/2021, de autoria do edil Edvaldo Lima 

dos Santos; 05 e 06/2021, ambas de iniciativa do parlamentar Luiz Ferreira Dias; 08, 09, 

11, 13 e 14/2021, todas de lavra do edil Flávio Arruda Morais; 19/2021, de autoria do 

vereador Jhonatas Lima Monteiro; 29, 31, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 49, 50, 51, 52 e 

53/2021, todas de autoria do parlamentar Pedro Américo de Santana Silva Lopes; 59, 60, 

61, 65, 66, 67, 68, 69 e 70/2021, todas de coautoria dos vereadores Pedro Américo de 

Santana Silva Lopes, Jurandy da Cruz Carvalho e José da Costa Correia Filho, ao Projeto 

de Lei nº 141/2021 – “Plano Plurianual do município de Feira de Santana para o período de 

2022 a 2025, e dá outras providências”. Parecer nº 241/2021, exarado pela CCJR, opinando 

pelo deferimento do Projeto de Lei nº 162/2021, de iniciativa do Poder Executivo 

Municipal. Requerimento nº 279/2021, de lavra do vereador José da Costa Correia Filho. 

Indicações nºs 2.463 a 2.472, de autoria dos edis Ivamberg dos Santos Lima, Pedro Cícero 
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Marcenio Silva, Edvaldo Lima dos Santos, José da Costa Correia Filho e José Marques de 

Messias. Moções nºs 377 e 378/2021, ambas de lavra do vereador Flávio Arruda Morais. 

Correspondência: Ofício s/nº, datado do dia 12 de novembro do ano em curso e assinado 

pelo Presidente da Associação dos Servidores da Câmara Municipal de Feira de Santana 

(ASSECAMUFS), Sr. José Joaquim de Oliveira Neto, solicitando fazer uso da palavra, em 

Tribuna Livre, para discorrer sobre o papel do servidor municipal, apresentar um pouco da 

história do funcionalismo no Poder Legislativo e prestar agradecimentos>. Oportunamente, 

o primeiro Vice-Presidente desta Casa registrou que a presente sessão seria suspensa por 

dez minutos para conceder a palavra, em Tribuna Livre, ao Sr. Elionai Carvalho de 

Santana, Presidente do Instituto de Previdência de Feira de Santana (IPFS), para tratar 

sobre temas relativos à previdência municipal. Na oportunidade, o referido senhor discorreu 

acerca dos regimes próprios de previdência e comentou sobre a prova de vida exigida para 

evitar a suspensão dos benefícios. Salientou que o IPFS, neste ano, inovou ao apresentar 

um aplicativo a fim de facilitar a realização da prova de vida dos aposentados e 

pensionistas deste município. Exteriorizou que o referido aplicativo se configurou em uma 

revolução, tendo em vista que, além de fazer a prova de vida, os servidores conseguiram ter 

acesso a outras questões relativas aos benefícios recebidos. Disse que, oportunamente, os 

aposentados e pensionistas que não conseguiram fazer a prova de vida serão convocados, 

de maneira escalonada, aos bancos. Em seguida, mencionou o Projeto de Lei nº 002/2021, 

de autoria do Poder Executivo, que versava sobre a alteração da contribuição previdenciária 

patronal e destacou que a alíquota previdenciária relativa àquela será alterada, no próximo 

ano, para sessenta e oito por cento. Teceu explicações acerca da contribuição patronal neste 

município e declarou que o IPFS sobrevivia das contribuições dos servidores, bem como 

das compensações previdenciárias e da contribuição patronal. Mencionou a Portaria nº 

464/2018 e as atualizações atuariais, que levava em consideração diversos fatores. Ao 

concluir seu pronunciamento, destacou esperar que o projeto supracitado fosse aprovado 

nesta Casa.  Durante o pronunciamento do orador à tribuna, a segunda Secretária, vereadora 

Eremita Mota de Araújo, assumiu o comando da Mesa Diretiva e disse que este Parlamento 

se encontrava à disposição do IPFS. Em Questão de Ordem, o parlamentar Jurandy da 

Cruz Carvalho (PL) agradeceu ao Presidente do IPFS por ter vindo a esta Casa para 

discorrer sobre a atualização atuária. Em Pela Ordem, o edil Ronaldo Almeida Caribé 

(MDB) disse que chegou atrasado a esta sessão e, logo após, enalteceu o Presidente do 

IPFS. Oportunamente, o vereador Luiz Ferreira Dias (PROS) congratulou o Sr. Elionai 

Carvalho de Santana. Em Pela Ordem, o vereador Jhonatas Lima Monteiro (PSOL) 

sugeriu a realização de uma Sessão Especial a fim de tratar sobre a previdência municipal e 
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sanar dúvidas acerca da contribuição patronal. Na sequência a segunda Secretária desta 

Casa mencionou que a previdência da união realizava arrecadações referentes às apostas e 

salientou que, outrora, sugeriu ao Poder Executivo fazer o mesmo. No Horário das 

Lideranças Partidárias, o vereador Ivamberg dos Santos Lima (PT) informou que, a 

próxima semana, entre os dias 22 a 26 do mês corrente, era considerada a Semana Nacional 

de Doação de Sangue, por isso, seu mandato desenvolverá uma campanha de doação de 

sangue nesta cidade, visitando escolas, empresas e a comunidade em geral para alertar 

sobre a importância da doação de sangue. Disse que, neste dia, foi feita a leitura de um 

Projeto de Lei de sua autoria que determinava a certificação “Empresa Sangue Bom” às 

empresas que estimulassem seus funcionários a doarem sangue. Informou também que, na 

semana seguinte, desenvolverá atividades no recém-inaugurado Hemoba, localizado 

próximo à Rodoviária de Feira de Santana, e fará panfletagem na região. Registrou que, em 

suas redes sociais, estão disponibilizadas informações sobre o passo a passo para a doação 

de sangue, que possui como lema “Faça sua parte e ajude a transformar vidas”, 

compreendido no lema geral “Lutar para transformar”. Por fim, convocou os parlamentares, 

os funcionários e a imprensa a realizarem uma doação conjunta. Na sequência, o edil 

Fernando Dantas Torres (PSD) registrou que esteve na fazenda do Senador Otto Alencar 

e, em seguida, disse que participou da inauguração do Supermercado Rede Mix, localizado 

na Rua Papa João XXIII. Destacou que estava feliz com o desenvolvimento de Feira de 

Santana, tendo em vista que a inauguração do referido comércio fortaleceria a economia e 

geraria renda. Comentou que a referida rede de supermercado era oriunda de Santo Antônio 

de Jesus e exteriorizou que realizará compras no comércio supracitado para contribuir com 

o crescimento deste município. Destacou que, na sessão anterior, chamou o Prefeito Colbert 

Martins da Silva Filho de “cachorro” durante seu discurso e ressaltou que sua intenção foi 

tecer críticas à gestão deste. Salientou que sua indignação se pautava na falta de 

consideração do Prefeito Municipal com a Casa de Saúde Santana, pois este tentou 

interromper os atendimentos do Sistema Único de Saúde (SUS) na referida unidade para 

transferi-los ao Hospital de Traumatologia e Ortopedia (HTO) a fim de aumentar a verba 

deste. Disse que, enquanto os animais eram fiéis, o Prefeito não agia do mesmo modo e 

comentou sobre uma possível briga entre o Prefeito Colbert Martins da Silva Filho e o ex-

Prefeito José Ronaldo de Carvalho. Reiterou que sua indignação se relacionava ao fato de o 

Prefeito Municipal e o Secretário Municipal de Saúde, Sr. Marcelo Britto, suspenderem os 

atendimentos na Casa de Saúde Santana. Declarou ter sido informado que, neste dia, a Casa 

de Saúde Santana voltou a prestar atendimentos à população através do SUS. Em aparte, o 

parlamentar Flávio Arruda Morais (PSB) congratulou o orador à tribuna e aqueles que 
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estavam empenhados com o desenvolvimento de Feira de Santana. Dando continuidade ao 

pronunciamento, o vereador Fernando Dantas Torres (PSD) registrou que, no dia anterior, o 

Prefeito Municipal concedeu uma entrevista e, na oportunidade, disse que não era mais 

político. Indagou o porquê de, diante disto, o referido gestor não parar de administrar a 

Prefeitura Municipal. Por fim, destacou que o Vice-Prefeito Fernando de Fabinho fará uma 

melhor gestão em Feira de Santana. Neste momento, o Presidente desta Casa, edil Fernando 

Dantas Torres, assumiu o comando da Mesa Diretiva. Posteriormente, o vereador Flávio 

Arruda Morais (PSB) parabenizou o Sr. José Hilton Brandão Lobão, seu amigo, que, 

recentemente, foi promovido a Tenente Coronel da Polícia Militar. Criticou o fato de o 

Prefeito Municipal Colbert Martins da Silva Filho privilegiar o centro de Feira de Santana, 

onde foram investidos milhões em reforma e modernização. Registrou que, no entanto, o 

gestor municipal negligenciava os bairros periféricos deste município e citou algumas 

localidades que se encontravam em estado de “abandono”. Referiu-se à Avenida Centenário 

que, em suas palavras, se assemelhava com um “pesque e pague” por conta das constantes 

inundações. Ressaltou que nos bairros privilegiados de Feira de Santana não ocorriam casos 

de alagamento, mas que, nas regiões periféricas, era possível vislumbrar a situação de 

abandono e o descaso das comunidades. Conclamou o Poder Executivo para se atentar aos 

bairros periféricos e não somente para o centro ou regiões privilegiadas. Ao finalizar seu 

discurso, afirmou que não era justo a população ser obrigada a pisar em solo lamacento 

para se deslocar e solicitou que algo fosse feito a fim de solucionar o problema. Em 

seguida, o edil José da Costa Correia Filho (PATRI) discorreu sobre o Plano Plurianual 

(PPA) e comentou que a Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização (CFOF) exarou 

Pareceres para mais de cinquenta Emendas. Destacou que algumas destas foram elaboradas 

de maneira equivocada por alguns parlamentares. Disse que os membros da comissão 

mencionada elaboraram um modelo de Emenda e este foi concedido a todos os 

parlamentares, no entanto, alguns acharam que poderiam fazer suas Emendas de qualquer 

jeito. Registrou que o PPA não era como a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e as 

Emendas eram analisadas por advogados e contadores a fim de evitar equívocos. Disse que 

os membros da referida comissão elaboraram as Emendas pautados na Constituição Federal 

e na Lei Orçamentária Anual (LOA). Conclamou seus pares a se atentarem aos Pareceres, 

que, em suas palavras, foram feitos com impessoalidade. Disse que os membros da referida 

comissão tinham por objetivo contribuir com a população feirense e afirmou que alguns 

parlamentares se equivocaram e, por isso, deveriam solicitar orientações acerca de suas 

Emendas. Advertiu que os vereadores deveriam entender a realidade do PPA e mencionou 

as Emendas apresentadas pelo edil Jhonatas Lima Monteiro (PSOL). Salientou que não era 
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especialista, mas se empenhava para desempenhar seu papel de membro na CFOF. Em Pela 

Ordem  ̧o vereador Valdemir da Silva Santos (PV) concedeu seu tempo de pronunciamento 

ao orador à tribuna, que, ao prosseguir, registrou que procurou se atentar para a 

regularização fundiária ao elaborar suas Emendas ao PPA. Destacou que alguns gestores 

municipais, ao longo das últimas décadas, negligenciaram a regularização fundiária. Expôs 

que a verba relativa ao Gabinete do Prefeito era de sessenta e oito milhões de reais, valor 

que seria concedido à Superintendência Municipal de Operações e Manutenção (SOMA). 

Destacou que havia várias superintendências agregadas ao Gabinete do Prefeito e registrou 

que a Secretaria Municipal de Comunicação Social (SECOM) deveria conceder visibilidade 

aos comunicadores feirenses e informar a população. Disse que, caso a SECOM não 

recebesse verbas oriundas de Emendas, não haveria transmissão de informações neste 

município. Destacou que, se necessário fosse, concederia a seus pares detalhes relativos às 

verbas destinadas às Secretarias Municipais. Em aparte, a vereadora Eremita Mota de 

Araújo (PSDB) concedeu um minuto de seu tempo de pronunciamento ao orador à tribuna e 

indagou se este achava que o valor destinado ao Gabinete do Prefeito deveria ser maior. Em 

resposta, o parlamentar José da Costa Correia Filho (PATRI) disse que a SOMA precisava 

de mais dinheiro e destacou que encaminhará a seus pares detalhes acerca das demandas 

das Secretarias Municipais. Ao concluir seu pronunciamento, expôs que o PPA possuía 

mais de quatrocentas páginas e conclamou o Prefeito Municipal para dar visibilidade à sua 

Emenda sobre a regularização fundiária. Durante o pronunciamento do orador à tribuna, a 

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

Mesa Diretiva e registrou que o Prefeito Municipal não se preocupava com Feira de 

Santana. Em Pela Ordem, a parlamentar Eremita Mota de Araújo (PSDB) comunicou que 

repassaria o tempo do seu partido para o edil Ronaldo Almeida Caribé (MDB). 

Posteriormente, o parlamentar Ronaldo Almeida Caribé (MDB), em tempo cedido pela 

parlamentar Eremita Mota de Araújo (PSDB), agradeceu a Deus e a seus eleitores pelo voto 

de confiança dispensado a ele e destacou que, neste dia, completava um ano de reeleito. 

Rememorou que muitas pessoas não acreditavam que um jovem vendedor de pasteis 

poderia ser eleito vereador e lembrou que, no início da vereança, não sabia discursar, 

porém, procurava aprender a cada dia. Expôs que continuava com o trabalho desenvolvido 

desde a Legislatura passada, através de Indicações, solicitações e Emendas, principalmente 

para os bairros Gabriela, Campo do Gado e adjacências, ao tempo em que cobrou ao 

Prefeito Municipal e à Secretária Municipal de Habitação, Sra. Cíntia Machado, a 

construção de uma creche no Residencial Solar da Princesa. Na sequência, o vereador 

Luiz Ferreira Dias (PROS) registrou que, neste dia, haveria a inauguração do Shopping 
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Oeste do Nordeste, localizado no fundo do Feiraguay. Convidou aqueles que desejassem se 

tornar proprietários de uma das lojas para irem até o local e enunciou que o referido 

empreendimento irá gerar emprego e renda em Feira de Santana. Em Pela Ordem, o 

parlamentar Pedro Cícero Marcenio Silva (CDN) destacou que o painel eletrônico não 

estava contabilizando o tempo do orador à tribuna e concedeu seu tempo de 

pronunciamento ao vereador Luiz Ferreira Dias (PROS). Dando continuidade ao discurso, o 

orador à tribuna registrou que a Casa de Saúde Santana, nesta data, voltou a realizar 

atendimentos através do SUS e salientou que estava feliz por isso. Enalteceu o Dr. Tarcízio 

Pimenta pelo trabalho que este tem desempenhado em Feira de Santana e disse que algumas 

mulheres sofriam porque estavam com mioma e, apesar do problema, precisavam lutar para 

conseguirem atendimento médico. Conclamou o Prefeito Municipal para se atentar às 

questões relativas à saúde neste município. Em aparte, o edil Luiz Augusto de Jesus (DEM) 

disse que os hospitais estavam reduzindo a realização de procedimentos cirúrgicos através 

do SUS porque o Governo Federal repassa um valor abaixo do necessário. Dando 

continuidade ao pronunciamento, o orador à tribuna disse que algumas pessoas estavam se 

deslocando para outros municípios a fim de conseguirem realizar cirurgias. Congratulou, 

ainda, o Dr. Targino Machado pela reinauguração de sua clínica no Sítio Matias, bem como 

os parlamentares que participaram do evento. Disse que, na próxima terça-feira, serão 

propiciados atendimentos no bairro George Américo através da clínica do referido médico. 

Em seguida, expôs que, juntamente com o edil Pedro Cícero Marcenio Silva (CDN), esteve 

na unidade da Coelba, oportunidade na qual verificou que havia uma senhora de sessenta e 

quatro anos que esperou por cerca de quatro horas para conseguir um atendimento. 

Destacou ter ficado triste com a situação e disse que a Coelba agia com descaso com a 

população. Exteriorizou que, nos últimos meses, o valor relativo à energia aumentou 

exponencialmente. Em aparte, o edil Pedro Cícero Marcenio Silva (CDN) registrou que a 

situação era lamentável e congratulou o orador à tribuna; Ao concluir seu pronunciamento, 

o vereador Luiz Ferreira Dias (PROS) conclamou a Superintendência de Proteção e Defesa 

do Consumidor (PROCON) para averiguar a situação, bem como solicitou ao Prefeito 

Municipal a resolução dos problemas neste município. Na sequência, o parlamentar 

Edvaldo Lima dos Santos (MDB) discorreu, na íntegra: “Bom dia, senhor Presidente, 

nobres vereadores e vereadoras, pessoal da galeria... senhora Presidente... nobres 

vereadores. Eu gostaria... senhor... nobre Presidente, de nesta manhã ‘tá’ trazendo aqui um 

assunto importantíssimo que é referente ao Shopping Popular, mas sendo obrigado mudar 

meu discurso devido o que estou enfrentando... durante os meus mandatos aqui nesta Casa. 

Senhora Presidente, em dois mil e treze, quando aqui cheguei, aonde enfrentei ondas 
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‘pesada’ de calúnia, difamação contra o meu mandato, contra a minha... vida pessoal aqui 

nesta Casa. Senhora Presidenta, senhora Presidenta, por favor, eu peço a Vossa Excelência 

que peça aí... que eu não tenho condições de... companheiros, eu quero que as Vossas 

‘Excelência’ preste atenção. Dois mil e treze entrei aqui e foi uma ‘avalanche’ de 

denúncias, de ‘defamação’, de calúnia contra este vereador. Isso gerou vários processos 

judiciais e que outra... depois de dois anos, as pessoas vieram me pedir perdão porque tinha 

me caluniado, tinha me ‘defamado’ e ganhei a questão orando, buscando a Deus. Senhor 

Presidente, de lá pra cá, não tive outra escolha, continuei fazendo o meu papel que a 

população mandou. E agora outras novas calúnias, de lá pra cá, mais novas calúnia, nova 

difamação. Recentemente, botaram até o Ministério Público caluniando, mentindo. Já 

respondi no Ministério Público. Agora, senhor Presidente, eu quero dizer a Vossa 

Excelência, Presidente, e os demais companheiros, agora (trecho incompreensível) 

montaram um complô agora, já ‘muntaram’ de novo, já ‘tô’ sabendo, não adianta é... querer 

esconder porque eu já ‘tô’ sabendo. Não adianta é... querer esconder porque eu já ‘tô’ 

sabendo... o complô, “muntaram” um complô. E eu gostaria que toda a minha fala, senhora 

Presidente, fosse por ‘escrito’ na ata dessa Casa por.. na íntegra e depois eu quero a cópia, 

senhora Presidente, porque ‘montaram-se’ um complô agora de novo para tornar ‘caluniar-

mes’. Novas denúncias, novas calúnias, novas difamações... já tomei, já sei quem é, já 

‘tô’... ‘tá’ tudo mapeado. Se uniram, se reuniram para me ‘defamar’, me caluniar. Vai sair 

‘aí’, vai utilizar ‘do’ mesma forma que utilizaram a... alguns blogs ‘há uns dias atrás aí’ 

para me caluniar e depois não teve veracidade. Agora vai estar colocando... olha, quando 

sentaram, ‘ó’ o que fizeram. Ora, nós vamos jogar nos blogs porque depois eles não 

conseguem prejudicar... concluindo, Presidenta. Nós vamos jogar no blog, ‘nos’, nas 

imprensas porque depois não tem como eles ‘ajuntar’ as penas. Pode jogar na imprensa, 

pode caluniar. Eu já sei, já tá tudo mapeado, tudo contabilizado. Assim como eu dei queixa 

nas outras, continuarei dando queixa e, na hora certa, a justiça vai ‘resolvê-lo’. Agora, não 

vou me acovardar. É porque aqui eu ‘tô’ defendendo a... o projeto do Shopping Popular. É 

porque eu ‘tô’ batendo contra o sistema de transporte. É porque eu ‘tô’ batendo contra o 

governo inoperante. E... mas não é só vindo do governo não. Tem outro sistema montado, 

que é de fora, e que esta “coloiado” com o governo e que quer me prejudicar. Fica 

tranquilo, pode vir porque aqui eu tenho o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Já sei as 

calúnias de onde ‘tá’ vindo. Meu mandato é de Deus, é do povo, e eu não abro mão. Vou 

continuar denunciando, vou continuar defendendo a população, vou continuar com os 

projetos que eu estou aí. Não vou abrir mão. Não adianta fazer cara feia porque eu não 

tenho medo de cara feia”. Durante o discurso do orador à tribuna, o primeiro Vice-
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Presidente desta Casa, edil Silvio de Oliveira Dias, assumiu o comando da Mesa Diretiva e 

solicitou que a segunda Secretária, vereadora Eremita Mota de Araújo, ocupasse a primeira 

Secretaria. Durante a Ordem do Dia, foram apreciadas as seguintes proposições: <Em 

urgência e em primeira discussão, o Projeto de Lei Ordinária nº 162/2021, de autoria 

do Poder Executivo, com Parecer exarado pela Comissão de Finanças, Orçamento e 

Fiscalização (CFOF) e com Parecer exarado pela Comissão de Constituição, Justiça e 

Redação (CCJR). Na sequência, a urgência ao Projeto de Lei Ordinária n/nº 162/2021, de 

autoria do Poder Executivo Municipal, foi aprovada pela unanimidade dos edis presentes. 

Em seguida, os Pareceres favoráveis à tramitação da matéria, exarados pela CFOF e CCJR, 

foram aprovados pela maioria dos vereadores presentes com voto contrário do edil Josse 

Paulo Pereira Barbosa. Desta maneira, em urgência e em primeira discussão, o Projeto de 

Lei Ordinária nº 162/2021 foi aprovado pela maioria dos parlamentes presentes, com 

dezessete votos favoráveis, e voto contrário do edil Edvaldo Lima dos Santos. Cabe registar 

que fizeram uso da palavra, em votação à matéria, os vereadores Pedro Américo de Santana 

Silva Lopes, Jhonatas Lima Monteiro, Edvaldo Lima dos Santos, Flávio Arruda Morais, 

Luiz Augusto de Jesus e Petrônio Oliveira Lima. Durante a apreciação da matéria 

supracitada, a vereadora Luciane Aparecida Silva Brito Vieira, primeira Secretária, assumiu 

seu posto na Mesa Diretiva. Em Pela Ordem, o vereador Josse Paulo Pereira Barbosa 

informou que uma assessora estava internada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do 

Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA) e advertiu que a paciente estava à espera de 

regulação. Salientou que, se a assessora for a óbito, infernizará a vida dos culpados. Em 

Pela Ordem, o vereador Edvaldo Lima dos Santos lembrou que o Governo Federal enviou 

mais de três milhões de reais para a cultura feirense. Em prioridade e em primeira 

discussão, o Projeto de Lei Complementar nº 004/2021, de iniciativa do edil Pedro 

Américo de Santana Silva Lopes, cujo Parecer contrário, exarado pela CCJR, foi rejeitado 

pela maioria dos edis presentes, com votos favoráveis dos membros da comissão: 

vereadores Eremita Mota de Araújo, Edvaldo Lima dos Santos e José Marques de Messias. 

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

pauta, por três sessões, do Projeto de Lei Complementar nº 004/2021, de sua autoria, cujo 

pleito foi acatado por unanimidade dos parlamentares presentes. Em segunda discussão, o 

Projeto de Lei Ordinária nº 096/2021, de iniciativa do edil Ivamberg dos Santos Lima, foi 

aprovado pela maioria dos vereadores presentes, com três votos contrários dos 

parlamentares José da Costa Correia Filho, Fabiano Nascimento de Souza e Luiz Augusto 

de Jesus e abstenção do edil Pedro Américo de Santana Silva Lopes. Vale registar que, em 

votação, o autor da matéria e os vereadores Pedro Américo de Santana Lopes e Luiz 
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Augusto de Jesus fizeram uso da palavra. Em segunda discussão, o Projeto de Lei 

Ordinária nº 153/2021, de lavra da parlamentar Eremita Mota de Araújo, foi adiado de 

pauta devido à ausência da autora no Plenário. 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, o qual teve Parecer, exarado pela CCJR, em votação, 

aprovado por unanimidade dos presentes. Em votação à matéria, esta também foi aprovada 

por unanimidade dos presentes. Cabe registrar que, em votação, franqueou-se a palavra aos 

vereadores Luciane Aparecida Silva Brito Vieira e Pedro Américo de Santana Silva Lopes, 

coautores da proposição. Durante o pronunciamento do vereador Pedro Américo de Santana 

Silva Lopes, o comando da Mesa Diretiva foi transferido para a segunda Secretária, 

vereadora Eremita Mota de Araújo. Em votação única, o Requerimento nº 278/2021, de 

iniciativa do parlamentar Flávio Arruda Morais, foi aprovado por unanimidade dos 

parlamentares presentes>. No momento destinado às Explicações Pessoais, concedeu-se 

oportunidade de discurso ao vereador Luiz Augusto de Jesus. Em Pela Ordem, o vereador 

Luiz Augusto de Jesus registrou que os vereadores do PT deveriam solicitar o pagamento 

dos servidores do Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA). Em Pela Ordem, o vereador 

Ivamberg dos Santos Lima solicitou que o Prefeito Municipal pagasse os salários dos 

professores. Em Pela Ordem, o vereador Jhonatas Lima Monteiro justificou que, devido à 

participação em palestra previamente agendada, não poderia participar do evento alusivo 

aos trinta e cinco anos do Complexo Matadouro Campo do Gado. Em seguida, conforme 

solicitações dos vereadores Josse Paulo Pereira Barbosa e Luiz Augusto de Jesus, a segunda 

Secretária, vereadora Eremita Mota de Araújo, solicitou que todos ficassem de pé para 

prestar um minuto de silêncio, em Homenagem Póstuma, ao Sr. Antônio Francisco dos 

Santos, morador do distrito Jaguara, e ao Deputado Estadual João Isidório. Nada mais 

havendo por tratar, a segunda Secretária desta Casa, vereadora Eremita Mota de Araújo, 

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

para a amanhã, dia dezoito de novembro do ano em curso, à hora regimental, com a 

seguinte pauta: <Em discussão única, o Veto nº 005/2021, de lavra do Poder Executivo. 

Em urgência e em segunda discussão, o Projeto de Lei Ordinária nº 162/2021, de autoria do 

Poder Executivo Municipal. Em segunda discussão, os Projetos de Lei Ordinária nºs 

129/2021, de coautoria dos parlamentares Luciane Aparecida Silva Brito Vieira e Pedro 

Américo de Santana Silva Lopes e 153/2021, de iniciativa da vereadora Eremita Mota de 

Araújo. Em primeira discussão, os Projetos de Lei Ordinária nºs 150, 155 e 167/2021, 

respectivamente, de iniciativa dos parlamentares Josse Paulo Pereira Barbosa, Luciane 

Aparecida Silva Brito Viera e Edvaldo Lima dos Santos. Em votação única, o 



 

 

 

 

 
 

Feira de Santana 

CÂMARA  MUNICIPAL 
  Casa da Cidadania 

  

998 

 
RD 2021109 

Requerimento nº 279/2021, de lavra do edil José Marques de Messias>. Para constar, eu, 

Dayana Jones Nascimento de Jesus Fontes, Redatora de Debates desta Casa, lavrei a 

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

 


