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Ata da 73ª 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 24 de 

agosto de 2021. 

 

 

     Aos vinte e quatro 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 

septuagésima terceira Sessão Ordinária, referente à segunda Etapa, do primeiro Período, 

da décima nona Legislatura, na qual 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, 

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 Sílvio de Oliveira Dias, primeiro Vice-Presidente desta Casa, 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 

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: <Parecer 

nº 42/2021 da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, opinando pelo 

indeferimento da tramitação do Projeto de Lei nº 128/2021; Parecer nº 44/2021 da 

Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, opinando pelo deferimento da 

tramitação do Projeto de Lei nº 126/201. Projeto de Resolução nº 742/2021 de autoria 

do edil Sílvio de Oliveira Dias que “Altera a redação de dispositivo do Regimento 

Interno da Câmara Municipal de Feira de Santana e dá outras providências”. 

Requerimentos nºs 198 a 203/2021 da lavra dos vereadores Flávio Arruda Morais, 

Luciane Aparecida Silva Brito Vieira e Luiz Augusto de Jesus. Indicações nºs 1866 a 

1878/2021 de iniciativa dos parlamentares Josse Paulo Pereira Barbosa, Valdemir da 

Silva Santos, Ronaldo Almeida Caribé, Flávio Arruda Morais, Luciane Aparecida Silva 



 

 

 

 

 
 

Feira de Santana 

CÂMARA  MUNICIPAL 
  Casa da Cidadania 

  

602 

 
RD 202173 

Brito Vieira e Sílvio de Oliveira Dias. Moções nºs 166 a 172/2021 de autoria dos edis 

Flávio Arruda Morais e Luciane Aparecida Silva Brito Vieira. Correspondências: 

Ofício nº 166/2021 do edil Ronaldo Almeida Caribé, datado de 19 de agosto de 2021, 

encaminhando Atestado Médico pelo período de sete dias a partir do dia 17 (dezessete) 

de agosto de 2021. Ofício nº 167/2021 do edil Ronaldo Almeida Caribé, datado de 19 

de agosto de 2021, encaminhando resultado “Negativo” para a Covid-19. Ofício nº 

002/2021 do Rotary, assinado pelo seu presidente, Sr. Alpiniano Reis Oliveira Filho, 

datado de 18 de agosto de 2021, encaminhando o nome do senhor João Baptista 

Ferreira como representante na Sessão Solene que será realizada no próximo dias 29 de 

outubro de 2021, para receber homenagens do Dia Municipal da Consciência Rotária. 

Ofício nº 39/2021, da 1ª Subseção Feira de Santana – Bahia da Ordem dos Advogados 

do Brasil, datado de 20 de agosto de 2021, assinado pelo seu presidente, senhor Rafael 

Pitombo, solicitando espaço da Tribuna Livre para, juntamente com a advogada Lorena 

Peixoto Oliveira, atual presidente da Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher da 

OAB Subseção Feira de Santana, se pronunciarem quanto a essencialidade da função da 

advocacia para manutenção e preservação do Estado Democrático de Direito, frente ao 

mês de comemoração da classe, bem como abordar a questão do “Agosto Lilás”, frente 

a importância de enaltecer o mês de conscientização pelo fim da violência contra a 

mulher e o papel da OAB neste cenário de combate e educação da sociedade contra a 

violência de gênero>. Durante a leitura do Expediente, o Presidente desta Casa, edil 

Fernando Dantas Torres, assumiu o comando da Mesa Diretiva. Em seguida, a palavra 

foi concedida em Tribuna Livre ao Sr. José Hildo Santos Souza, Presidente da 

Associação Beneficente do Bairro Conceição II – ABACONCE e Coordenador da Feira 

Livre da Conceição II, conforme ofício datado de 10 de agosto de 2021, protocolizado 

no dia 11 de agosto de 2021 e lido no Expediente do dia 12 de agosto de 2021. O 

orador, após agradecer a oportunidade ao Presidente deste Legislativo, saudou a todos e 

registrou que conhecia alguns vereadores desde antes da política. Discorreu sobre as 

ações da supracitada Associação. Registrou que antes de presidir a Associação do 

Bairro Conceição II, já prestava serviços à comunidade, tais como solicitações de 

energia elétrica; de pavimentação de ruas; de criação de uma Feira Livre e construção 

de um Centro Comunitário, o qual foi inaugurado como CRAS, conforme determinação 

do Poder Público. Por fim, disse que requereu ao prefeito a construção de uma creche 

para o mencionado bairro e pediu a futuros candidatos a prefeitos que valorizassem os 

líderes dos bairros, pois estes também conseguem votos para eles. Em seguida, o 

comando da Mesa Diretiva foi transferido para o terceiro Vice-Presidente, edil José 
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Marques de Messias. Na sequência, o vereador Fernando Dantas Torres (PSD), 

também no tempo do parlamentar Pedro Cícero Marcênio Silva (Cidadania), disse que a 

imprensa divulgou que o Prefeito Colbert Martins da Silva Filho pretende lhe processar. 

Salientou que o uso da Tribuna é livre nas Câmaras, desde que a imagem de ninguém 

seja desabonada e que a verdade seja falada. A título de exemplo, disse que ele pode 

falar que o Prefeito Colbert Martins é ex-presidiário porque este já foi preso em São 

Paulo. Desse modo, o edil frisou que se o Prefeito Colbert Martins vai lhe processar, 

deve fazer o mesmo com a Polícia Federal, a Rede Globo e outros canais de 

comunicação que fizeram a divulgação da sua prisão. Depois, comunicou que está 

estudando um aumento progressivo de cinquenta por cento para os funcionários efetivos 

desta Câmara, de modo que a cada início de ano os servidores terão um aumento de dez 

por cento até atingir o valor total em cinco anos. Assim, solicitou ao grupo dos “onze” e 

à oposição que aprovassem o Projeto de Lei que colocará neste sentido. Durante o 

discurso, o orador foi aparteado pelos edis Edvaldo Lima dos Santos e Jhonatas Lima 

Monteiro. Em Pela Ordem, o vereador Luiz Ferreira Dias registrou a presença dos Srs. 

Valdik e Sandro, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente do Feiraguay, na 

Galeria da Casa. Em Pela Ordem, o parlamentar Petrônio Oliveira Lima solicitou um 

minuto de silêncio, ao final da sessão, em homenagem póstuma ao jovem Bruno Barros 

Lima, filho da Pastora Jailda Barros Lima, da Igreja Pentecostal do bairro Viveiros. Em 

Pela Ordem, o edil Josse Paulo Pereira Barbosa requereu ao Presidente que o Projeto 

sobre aumento de salário dos efetivos fosse elaborado em nome da Casa. Em Pela 

Ordem, o vereador Valdemir da Silva Santos também registrou a presença do Sr. 

Valdik na Galeria da Casa. Reassumindo o comando da Mesa Diretiva, o Presidente 

Fernando Dantas Torres concedeu a palavra ao parlamentar Edvaldo Lima dos 

Santos (MDB), o qual discursou sobre o Transporte Público de Feira de Santana. 

Lembrou que, desde o início do ano, este Legislativo apontava para a decadência do 

transporte público por falta de gestão pública. Comentou que foi uma luta sua a vinda 

das duas empresas de ônibus que atuam na cidade. Alertou que as empresas estão 

saindo do município e darão “calote”. Detalhou que a empresa Rosa já retirou metade 

dos ônibus. Salientou que o Sindicato fez várias denúncias e o governo não se 

manifestou. Além disso, o orador frisou que um Requerimento de sua autoria foi 

aprovado nessa Casa solicitando que o Secretário Municipal de Governo, Sr. Denilton 

Pereira Brito, viesse nesta Casa da Cidadania conceder explicações e não foi atendido, 

ainda informou que irá à justiça contra o gestor municipal e o mencionado Secretário. 

Por fim, ressaltou que o Governo Federal zerou os impostos em cima dos combustíveis 
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e que o Governo do Estado devia fazer a sua parte. Em aparte, o edil Pedro Cícero 

Marcenio Silva. Em Pela Ordem, o vereador Flávio Arruda Morais, em nome da Casa, 

registrou a presença do amigo “Sandrinho” na Galeria da Casa. Logo após, o 

parlamentar Luiz Ferreira Dias (PROS), após registrar a presença dos representantes 

do Feiraguay na Galeria, disse que o mencionado comércio popular é uma referência 

em Feira de Santana e demonstrou necessidade de que vereadores, deputados e Poder 

Público abraçassem a causa do Feiraguay. Saudou o Sr. José Hildo, Representante da 

Associação do bairro Conceição II, o qual falou na Tribuna Livre sobre as lutas do 

mencionado bairro. Por fim, registrou que participou da Caminhada da Paz, no último 

sábado, a qual tem como intuito chamar a atenção para o combate à criminalidade na 

cidade, através da apresentação da palavra de Deus. Depois, o vereador Josse Paulo 

Pereira Barbosa (PSC), também no tempo da parlamentar Eremita Mota de Araújo 

(PSDB), repercutiu a questão do transporte público em Feira de Santana. Disse que a 

licitação foi para aquisição de ônibus novos, porém estes foram substituídos por ônibus 

velhos. Frisou que nada é cumprido no sistema de transporte. Depois, disse que está 

encaminhando uma Indicação ao Prefeito Colbert Martins e ao Secretário Borges 

Júnior, pois a casa de uma moradora do bairro Tanque da Nação está em estado de 

calamidade pública e a Secretaria de Desenvolvimento Social e a Defesa Civil nada 

fazem. Em aparte, o edil Valdemir da Silva Santos. Em seguida, o vereador José da 

Costa Correia Filho (Patriota) solicitou ao Presidente deste Parlamento liberação da 

Sessão do dia seguinte, pois o mesmo será homenageado no 35º Batalhão de Infantaria 

por ser reservista e amigo do Coronel André Cajazeiras. Disse também que propôs 

honraria ao mencionado Coronel e ao Major Hamilton e aguarda tramitação nesta Casa. 

Comunicou que, em reunião com atletas do bairro Rua Nova, foi informado que no 

projeto de reforma do campo Beira Riacho não constava drenagem nem campo de areia 

no fundo da trave, assim, ele contactou o gestor municipal e o mesmo, prontamente, 

compareceu à reunião e, na oportunidade, se dispôs a verificar a possibilidade de 

resolução da questão apresentada. Em aparte, o parlamentar Valdemir da Silva Santos. 

Por fim, o orador disse que, após conclusão da reforma do Campo Beira Riacho, lutará 

pelas localidades Expansão Feira IX, Loteamento da Paz e bairro Feira IX, para este 

último afirmou que conseguirá um Pelotão de Polícia Militar. Dando prosseguimento, o 

edil Emerson Costa dos Santos (DC) disse que leu uma matéria no Portal Voz de 

Feira, a qual lhe fez refletir sobre quem é o culpado pelo caos no transporte público do 

município. Será que são os vereadores desta Legislatura que “barram” os 

Requerimentos que inquerem a respeito? Será que a culpa é dos vereadores da 
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Legislatura anterior? Ou do Prefeito Municipal? Afirmou que fará um Requerimento 

solicitando o tempo de implantação e a bilheteria do BRT para verificar se há público 

compatível. Depois, comentou sobre a duplicação do viaduto da Avenida Nóide 

Cerqueira, questionando onde o pedestre e os ciclistas irão passar. Logo após, o 

parlamentar Luiz Augusto de Jesus (DEM, Liderança do Governo e Maioria) 

parabenizou o Prefeito Colbert Martins da Silva Filho por ter conseguido, na Justiça, o 

retorno da circulação do transporte coletivo. Congratulou o Procurador Moura Pinho 

que, embasado em documentações, conseguiu, através de liminar, a obrigatoriedade da 

circulação dos ônibus. Informou que no dia anterior esteve em Salvador, juntamente 

com o Deputado Federal José Nunes e com o filho deste, Gabriel Nunes, pré-candidato 

a Deputado Estadual, conversando sobre a política, em específico sobre as Emendas 

destinadas para esta cidade. Depois, mencionou que reside no bairro Conceição desde o 

ano de 1983, disse que tem serviços prestados à comunidade desde a época em que era 

camelô, fez um trabalho social, cresceu politicamente e se tornou vereador. Afirmou 

que nunca parou de trabalhar pelo bairro Conceição, junto com os ex-Prefeitos José 

Ronaldo de Carvalho e Tarcísio Pimenta e com o atual Prefeito Colbert Martins da 

Silva Filho. Disse que no início do seu mandato realizava Audiências Públicas a fim de 

que a comunidade cobrasse a pavimentação das ruas do supracitado bairro. Citou ruas 

que o Prefeito José Ronaldo prometeu pavimentar e cumpriu. Destacou seu trabalho 

incansável nos diversos bairros e distritos feirenses. Na sequência, o vereador 

Jhonatas Lima Monteiro (PSOL) disse que este é o momento ideal para este 

Parlamento adotar a medida necessária para lidar com os diversos questionamentos 

sobre o transporte coletivo, pois até então os Requerimentos, as Indicações e a 

Comissão Especial formada para fiscalizar o BRT não foram suficientes. Externou que 

o problema do transporte coletivo é sistêmico, pois é organizado de forma a favorecer 

“alguns” em detrimento do sofrimento da população feirense. Salientou que é 

insuficiente dizer que a greve foi superada porque esse foi apenas mais um episódio de 

um sistema colapsado. Findando seu pronunciamento, o edil à Tribuna apresentou, em 

nome da oposição da Casa, um pedido de Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) 

para investigar as irregularidades do transporte coletivo feirense e solicitou assinaturas 

dos colegas edis. Logo após, o parlamentar Petrônio Oliveira Lima (Republicanos) 

apresentou reclamações dos moradores do conjunto Viveiros em relação à Coelba, 

expondo que diversos postes estão deteriorados e as cruzetas despedaçadas, de modo 

que há um risco iminente de acidente elétrico. Externou que tais moradores estão 

enfrentando dificuldades para encaminhar reclamações ao setor responsável. Além 
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disso, o tribuno falou que já apresentou Requerimentos solicitando providências para 

postes que estão bastante inclinados, bem como melhoramento da rede no supracitado 

conjunto, pois há recorrente falta de energia. Depois, o edil Flávio Arruda Morais 

(PSB) disse que em visita ao amigo de prenome Dete, morador do distrito de Bonfim de 

Feira, escutou que a maior demanda do local é a melhoria das estradas. Conclamou ao 

Poder Público que conceda uma atenção maior ao povo da zona rural promovendo 

melhorias nas estradas e construção de creches para as crianças da região. Em aparte, os 

vereadores Luiz Augusto de Jesus e Jurandy da Cruz Carvalho. Neste momento, o 

primeiro Vice-Presidente desta Câmara, edil Silvio de Oliveira Dias, assumiu o 

comando da Mesa Diretiva. Em seguida, o edil Ivamberg dos Santos Lima (PT) 

afirmou que desde o início desta Legislatura, vários edis discursam sobre o péssimo 

serviço de transporte público que existe na cidade. Destacou que, no início deste ano, 

entrou com uma representação no Ministério Público para que a frota total de ônibus 

circulasse na cidade no período de pandemia, porém até o momento isso não aconteceu. 

Relatou que nos últimos dias a imprensa divulgou que quinze ônibus deixaram de 

circular na cidade, além disso, uma greve foi deflagrada. Ressaltou que é necessário 

investigar quem é culpado pelo caos em que se encontra o transporte público feirense. 

Repercutiu o pedido de instauração de uma CPI para investigar o transporte público. 

Dando continuidade, o vereador Sílvio de Oliveira Dias (PT) disse que chegou o 

momento de se descobrir a verdade sobre o transporte coletivo de Feira de Santana. 

Relatou que, em Salvador, ao notar que o sistema de transportes estava apresentando 

problemas no período pandêmico, a Prefeitura assumiu a empresa e impediu que a 

população ficasse sem ônibus e que os funcionários recebessem um “calote”, já a 

prefeitura deste município nada faz para impedir a saída dos ônibus. Reforçou que a 

instalação da CPI é necessária para discutir desde o contrato com as empresas até a 

culminância do BRT. Lembrou que desde a instalação do Sistema Integrado de 

Transporte (SIT), o serviço de transporte piorou. Em aparte, o edil Flávio Arruda 

Morais. De volta à palavra, o edil Silvio Dias disse que Feira de Santana finge fiscalizar 

o transporte “ligeirinho”, pois é ele que mantem o transporte público na cidade, já que 

os ônibus não possuem horários definidos e por vezes, quebram. Por fim, expôs que no 

ano passado, na véspera da eleição, foi anunciada a implantação do BRT e ontem 

alguns ônibus deste sistema já saíram da cidade. Na sequência, o primeiro Vice-

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

Diretiva. Logo após, o edil Valdemir da Silva Santos (PV) passou o tempo do seu 

partido ao vereador Jurandy da Cruz Carvalho (PL), o qual parabenizou o trabalho 
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do Secretário João Vianey que, mesmo no período chuvoso, tem mantido as máquinas 

na zona rural do município para fazer o serviço de patrolamento e de encascalhamento 

durante a estiagem. Relatou que esteve nos distritos de Ipuaçu, Tiquaruçu e Maria 

Quitéria, nos quais são visíveis as obras realizadas pela Prefeitura. Disse também que 

esteve no dia anterior na Escola Municipal Joselito Amorim participando da abertura do 

ano letivo juntamente com o Prefeito Colbert Martins bem como na Escola Padre 

Geovanni Ciresola, localizada no bairro Cidade Nova. Em aparte, o parlamentar 

Valdemir da Silva Santos. Ainda no Horário das Lideranças, o vereador Pedro Cícero 

Marcenio Silva (Cidadania) comunicou que, no dia anterior, visitou o distrito de 

Tiquaruçu, e, na oportunidade, comprovou que o campo de futebol e o Centro de 

Cultura estão abandonados. Em aparte, o edil Edvaldo Lima dos Santos. De volta à 

palavra, o tribuno parabenizou o Secretário João Vianey pelo trabalho realizado nas 

estradas da localidade citada. Na Ordem do Dia, foram apreciadas as seguintes 

proposições: <Em segunda discussão, o Projeto de Lei nº 027/2021, de iniciativa do 

parlamentar Jhonatas Lima Monteiro, o qual, em votação, foi aprovado por 

unanimidade dos presentes com dezoito votos favoráveis. Em declaração de voto, 

franqueou-se a palavra ao autor da proposição. Durante o pronunciamento deste, o 

Presidente desta Casa, edil Fernando Dantas Torres, assumiu o comando da Mesa 

Diretiva. Em segunda discussão, o Projeto de Lei nº 066/2021, de autoria do edil 

Sílvio de Oliveira Dias, o qual, em votação, foi aprovado por unanimidade dos 

presentes com dezenove votos favoráveis. Em declaração de voto, concedeu-se 

oportunidade de pronunciamento ao autor da matéria. Em primeira discussão, o 

Projeto de Lei nº 053/2021, sem Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e 

Redação – CCJR, de iniciativa do vereador Edvaldo Lima dos Santos. Neste momento, 

o Presidente desta Casa solicitou que a CCJR exarasse Parecer verbal à referida matéria. 

Em Pela Ordem, a vereadora Eremita Mota de Araújo, Presidente da CCJR, destacou 

que o Parecer verbal opinaria pelo deferimento da matéria supracitada. Em Pela 

Ordem, o edil Luiz Augusto de Jesus solicitou adiamento de pauta da referida matéria 

por duas Sessões. Em Pela Ordem, o edil Edvaldo Lima dos Santos solicitou que seus 

pares fossem consultados quanto à possibilidade de adiamento de pauta da matéria 

supracitada, no entanto, destacou que votaria contrário por entender que o Projeto 

deveria ser apreciado, em primeira discussão, na presente Sessão. Na sequência, o 

Presidente desta Casa consultou o Plenário quanto ao adiamento de pauta da referida 

proposição por duas Sessões, o que foi rejeitado por maioria dos parlamentares 

presentes. Em seguida, em votação ao Parecer verbal exarado pela CCJR, este foi 
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aprovado por unanimidade dos parlamentares presentes. Em Pela Ordem, o edil Luiz 

Augusto de Jesus solicitou que a votação da referida matéria fosse adiada de pauta por 

uma Sessão. Em Pela Ordem, o vereador Edvaldo Lima dos Santos solicitou que seus 

pares fossem consultados, contudo, reiterou a importância de a matéria ser apreciada 

neste dia. Neste momento, o Presidente desta Casa consultou os parlamentares quanto 

ao adiamento de pauta do referido Projeto, o que foi rejeitado por maioria dos presentes. 

Em Pela Ordem, o parlamentar Jhonatas Lima Monteiro registrou que o Requerimento 

que solicitava a realização de uma CPI relativa aos transportes contava com um número 

expressivo de assinaturas. Em discussão à matéria supracitada, franqueou-se a palavra 

ao edil Edvaldo Lima dos Santos. Em seguida, em votação ao Projeto, concedeu-se 

oportunidade de discurso aos vereadores José da Costa Correia Filho e Petrônio 

Oliveira Lima. Logo após, a referida matéria foi aprovada por unanimidade dos 

presentes com vinte votos favoráveis. Em declaração de voto, franqueou-se a palavra ao 

autor da matéria. Em Pela Ordem, o edil Josse Paulo Pereira Barbosa solicitou que os 

Requerimentos nºs 181, 182, 183, 184 e 188/2021, de sua autoria, fossem votados em 

bloco.  Em Pela Ordem, a vereadora Luciane Aparecida Silva Brito Vieira registrou 

que os Requerimentos nºs 184 e 188/2021 possuíam o mesmo teor. Em Pela Ordem, o 

vereador José Marques de Messias solicitou que os Requerimentos nºs 192, 193 e 

194/2021, de sua autoria, fossem votados em bloco. Em Pela Ordem, a parlamentar 

Luciane Aparecida Silva Brito Vieira informou que o edil Josse Paulo Pereira Barbosa 

deveria avaliar os Requerimentos nºs 184 e 188/2021 para constatar se ambos possuíam 

o mesmo teor. Em Pela Ordem, o vereador Josse Paulo Pereira Barbosa declarou que 

elaborou um novo Requerimento com teor distinto para solicitar os devidos 

esclarecimentos à Prefeitura Municipal. Em Pela Ordem, o vereador Luiz Augusto de 

Jesus registrou que se comprometeria em solicitar os devidos esclarecimentos à 

Prefeitura Municipal para concedê-los ao edil Josse Paulo Pereira Barbosa. Em Pela 

Ordem, o edil Flávio Arruda Morais solicitou a retirada de pauta dos Requerimentos 

nºs 185 e 195/2021, ambos de sua autoria. Neste momento, o vereador Luiz Augusto de 

Jesus solicitou destaque, em votação, aos Requerimentos nºs 181, 182, 183 e 186/2021. 

Logo após, o Presidente desta Casa consultou os parlamentares quanto ao destaque, em 

votação, dos Requerimentos supracitados, o que foi rejeitado por maioria com votos 

contrários dos edis Luiz Augusto de Jesus, Pedro Américo de Santana Silva Lopes, 

Fabiano Nascimento de Souza, Petrônio Oliveira Lima, Valdemir da Silva Santos e 

Jurandy da Cruz Carvalho. Em Questão de Ordem, o vereador Pedro Américo de 

Santana Silva Lopes solicitou constar, em Ata, seu voto favorável referente ao destaque, 
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em votação, dos Requerimentos nºs 181, 182, 183 e 186/2021. Na sequência, em 

votação única, os Requerimentos nºs 181, 182, 183/ 2021, todos de autoria do 

parlamentar Josse Paulo Pereira Barbosa; 186/2021, de lavra do edil Sílvio de Oliveira 

Dias; 187/2021, de iniciativa do parlamentar Petrônio Oliveira Lima; 189, 190, e 

191/2021, todos de autoria do vereador Pedro Américo de Santana Silva Lopes; 192, 

193 e 194/2021, todos de iniciativa do parlamentar José Marques de Messias e 

197/2021, de iniciativa do parlamentar Luiz Augusto de Jesus, em votação, foram 

aprovados por unanimidade dos edis presentes. Em Pela Ordem, o vereador Josse 

Paulo Pereira Barbosa declarou que o Plenário era soberano. Em Pela Ordem, o edil 

Valdemir da Silva Santos declarou que, quando um parlamentar solicitava destaque a 

um Requerimento, em votação, tinha por objetivo expor suas concordâncias, ou 

discordâncias, acerca da matéria. Em Pela Ordem, o parlamentar Jhonatas Lima 

Monteiro formalizou a entrega do pedido de instauração da CPI relativa ao transporte 

coletivo em Feira de Santana e conclamou seus pares para participarem de uma reunião 

após a presente Sessão. Em Pela Ordem, o edil Silvio de Oliveira Dias destacou que, 

devido à urgência, era necessário que a Mesa Diretiva nomeasse os membros da CPI 

dos transportes públicos em Feira de Santana. Na sequência, o Presidente relatou que a 

Divisão Legislativa desta Casa tomaria as devidas providências para, na próxima 

Sessão, os membros da referida CPI serem designados e, em seguida, registrou que, 

após o término da presente Sessão, haveria uma reunião entre os membros da Mesa 

Diretiva e os servidores efetivos deste Poder Legislativo para tratar sobre aumento 

salarial e o vale-alimentação. Em Questão de Ordem, o edil Pedro Américo de Santana 

Silva Lopes mencionou que, na próxima quarta-feira, haverá uma Sessão Especial para 

tratar sobre as demandas da Guarda Municipal e solicitou que fosse encaminhado um 

Ofício para convidar o Secretário Municipal de Prevenção à Violência, Sr. Moacir Lima 

dos Santos, a participar da referida Sessão, bem como à Comandante da Guarda 

Municipal e ao Presidente da Associação dos Guardas Municipais de Feira de Santana. 

Em Questão de Ordem, o edil José da Costa Correia Filho informou que, no dia 

seguinte, será homenageado no 35° Batalhão de Infantaria, quando será comemorando o 

Dia do Soldado, ressaltando que elaborou um ofício solicitando autorização para 

representar esta Casa no evento. Em Pela Ordem, o parlamentar Luiz Augusto de Jesus 

solicitou que as Comissões Especiais para Análise de Concessão de Honraria 

apresentassem os Pareceres aos Projetos de Decreto Legislativo. Em seguida, o 

Presidente deste Legislativo, edil Fernando Dantas Torres, solicitou que todos os 

presentes ficassem de pé a fim de prestar um minuto de silêncio, em Homenagem 
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Póstuma, ao Sr. Bruno Barros Lima. Logo após, o Presidente reiterou que, ao término 

da presente Sessão, discutiria com os servidores efetivos desta Casa o aumento de 

cinquenta por cento no salário destes, bem como a duplicação do valor do vale 

alimentação. Em Pela Ordem¸ o vereador Luiz Ferreira Dias congratulou o Presidente 

desta Casa e salientou esperar que o Poder Executivo também valorizasse os servidores 

públicos municipais>. Nada mais havendo por tratar, o Presidente declarou encerrada a 

presente Sessão, às onze horas e trinta e cinco minutos, sendo convocada outra para 

amanhã, dia vinte e cinco de agosto do ano em curso, à hora regimental, com a seguinte 

pauta: <Em primeira discussão e em prioridade, o Projeto de Lei nº 128/2021, de 

autoria da Mesa Diretiva, com Parecer favorável da CCJR e Parecer contrário da CFOF. 

Em segunda discussão, o Projeto de Lei nº 083/2021, de iniciativa do edil Edvaldo 

Lima dos Santos>. 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.       

 


