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Ata da 88ª Sessão Ordinária da Câmara 

Municipal de Feira de Santana, Estado da 

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

da 19ª Legislatura, realizada no dia 31 de 

agosto de 2022. 

 

 Aos trinta e um dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois, 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 octogésima oitava Sessão 

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

qual, à exceção dos parlamentares Jurandy da Cruz Carvalho e Ronaldo Almeida Caribé, 

compareceram os vereadores Edvaldo Lima dos Santos, Emerson Costa dos Santos, 

Eremita Mota de Araújo, Fernando Dantas Torres, Flávio Arruda Morais, Ivamberg dos 

Santos Lima, Jhonatas Lima Monteiro, José Carneiro Rocha, José da Costa Correia Filho, 

José Marques de Messias, Josse Paulo Pereira Barbosa, Luciane Aparecida Silva Brito 

Vieira, Luiz Augusto de Jesus, Luiz Ferreira Dias, Marcos Antônio dos Santos Lima, Pedro 

Cícero Marcenio Silva, Petrônio Oliveira Lima, 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 que o edil 

Ivamberg dos Santos Lima assumisse a segunda Secretaria, ad hoc, e procedesse a leitura 

da Ata da Sessão anterior. 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: <Indicações nºs 1163 a 1171/2022 de iniciativa dos 

edis Edvaldo Lima dos Santos, Silvio de Oliveira Dias, Flávio Arruda Morais e Marcos 

Antônio dos Santos Lima>. No Horário das Lideranças Partidárias, o edil Luiz Augusto 

de Jesus (UB e Liderança do Governo) comunicou que a Procuradoria Geral do 

Município recomendou que o prefeito Colbert Martins da Silva Filho pagasse o salário dos 

servidores com o reajuste de 5%, proposto pelo governo e judicializasse o aumento de 

11,7%,  indicado pela Câmara de Vereadores com a derrubada do Veto do Executivo, visto 

que os vereadores não podem criar leis que aumentem ou reduzam impostos. Disse 

acreditar que no próximo ano haverá mais reajustes após o equilíbrio das contas do 

município, ao contrário do que é praticado pelo Estado que passou oito anos sem conceder 

aumento aos seus servidores. Depois, registrou que no próximo sábado, às nove e meia da 

manhã, oficializará sua candidatura a deputado estadual no espaço Kilo Grill e convidou os 
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seus amigos e a imprensa para prestigiarem o evento. Disse acreditar que seu nome circula 

nas pesquisas eleitorais de Feira de Santana e do interior da Bahia, pois ele tem muito 

trabalho prestado ao longo de seus cinco mandatos como vereador. Por fim, pediu que o 

povo lhe conceda uma boa votação para que ele se eleja e defenda a construção de um 

Hospital Regional em Feira de Santana para atender a cidade e os municípios 

circunvizinhos, e dessa forma, diminuir a quantidade de pessoas aguardando na fila da 

regulação, também para que ele busque investimentos para o aeroporto do município e para 

a revitalização do Centro de Convenções, bem como trabalhe pela zona rural, pelo Amélio 

Amorim e pela elaboração de projetos que beneficiem produtores agrícolas, pequenos 

comerciantes e lavradores. Em Pela Ordem, o edil Edvaldo Lima dos Santos solicitou que 

o colega à tribuna corrigisse sua fala pois citou que o prefeito faria o pagamento aos 

vereadores ao invés de dizer que era aos servidores. Em aparte, o parlamentar José Carneiro 

Rocha repudiou a atitude do colega Edvaldo Lima em interromper o tribuno por um 

equívoco na fala. Em aparte, o vereador Marcos Antonio dos Santos Lima elogiou o 

governo municipal pelo pagamento feito aos funcionários públicos com aumento de 5% 

com data retroativa. Logo após, o vereador Edvaldo Lima dos Santos (MDB), também 

no tempo da parlamentar Eremita Mota de Araújo (PSDB), afirmou que por várias vezes 

tem se pronunciado sobre a Procuradoria Geral do Município na tribuna da Casa e mais 

uma vez trouxe o assunto à tona ao lembrar que se aproxima o prazo de 90 dias e o Prefeito 

ainda não encaminhou o nome do novo procurador, o que é contra a lei. Assim, leu o Artigo 

9º da lei que criou a Procuradoria Geral do Município de Feira de Santana e reafirmou que 

até esta data o prefeito não realizou a nomeação para o mencionado cargo. Disse que não 

culpa a advogada que está respondendo interinamente, mas sim o Prefeito Colbert Martins 

da Silva Filho por desrespeitar a lei. Com isto, solicitou que o Presidente desta Casa 

formasse uma comissão para averiguar a situação. Também requereu explicação do líder do 

governo e acrescentou que esta atitude demonstra a falta de gestão do Executivo. Em Pela 

Ordem, o edil Marcos Antônio dos Santos Lima (UB) comunicou que as questões relativas 

à Procuradoria Geral do Município seguiam em tramitação no Poder Judiciário, de modo 

que, apenas após decisão deste, o Prefeito Municipal poderá encaminhar a esta Casa a 

indicação de um nome para ocupar o cargo de Procurador Geral do Município. 

Oportunamente, o primeiro Vice-Presidente, no comando dos trabalhos legislativos, 

declarou que o Prefeito Colbert Martins da Silva Filho descumpria a legislação vigente, a 

qual determinava que a indicação do nome para ocupar o cargo de Procurador Geral do 

Município deveria ser apreciada neste Parlamento. Em seguida, o parlamentar José da 

Costa Correia Filho (Patriota) iniciou o seu pronunciamento referindo-se à Comissão 
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Parlamentar de Inquérito (CPI) do Shopping Popular ao comentar que ontem à tarde, 

juntamente com a sua assessora, a competente advogada Gleice, viu que todos os blogs da 

cidade estão repercutindo a entrevista concedida pelo vereador Josse Paulo Pereira Barbosa, 

segundo o qual, o mesmo teria sido o responsável pela denúncia sobre Elias Tergilene. 

Prosseguindo, disse esperar que esta CPI seja transparente, bem como que seja presidida 

pelo edil Jhonatas Lima Monteiro, para que realmente todas as irregularidades sejam 

levantadas, pois futuramente dará nomes de outras pessoas também denunciadas e irá 

cobrar de todos os membros envolvidos na CPI, os resultados de tudo o que foi apurado, já 

tendo dado entrada em requerimento neste sentido, pois é imprescindível estabelecer os 

responsáveis pelo caos do Shopping Popular. Em seguida, protestou veementemente contra 

o envio de veículos velhos do DETRAN e da Polícia Civil para a Cesta do Povo do Alto do 

Cruzeiro, segundo informação do vereador Silvio de Oliveira Dias. Disse que lugar de 

sucata é no ferro velho, e não em locais que já sofrem com infestação de escorpiões, que 

tantas vezes o leva a solicitar limpeza por parte do Poder Público. Afirmou que fará gestão 

contra esta iniciativa e irá responsabilizar os candidatos do PT por esta ação, e inclusive já 

tem imagens feitas através de drones, pelo seu novo assessor Ricardo, vez que o anterior, 

Aldaqui, em razão de sua grande capacidade, foi novamente convocado pela Secretaria de 

Comunicação e será nomeado pela futura secretária. Em Pela Ordem, o vereador Edvaldo 

Lima dos Santos (MDB) declarou que estava surpreso com o pronunciamento do orador 

que esteve à tribuna ao afirmar que, em seu entendimento, o Poder Executivo era o 

responsável pelo caos no Shopping Popular. Na sequência, a ata da sessão anterior foi 

submetida à apreciação plenária e aprovada pela unanimidade dos edis presentes. 

Posteriormente, o edil Petrônio Oliveira Lima (REP) destacou que o desemprego caiu em 

vinte e dois estados da Federação, com exceção dos estados da Bahia e de Pernambuco. 

Detalhou que a taxa de desemprego é de 7,5% para os homens, 11,5% para as mulheres e 

19,3% para os jovens. Revelou que, segundo a pesquisa divulgada pelo IBGE, a Bahia 

ficou com 15% e Pernambuco com 13,6% de desemprego seguido por Sergipe com 12,7%. 

Acrescentou que as menores taxas ficaram com os estados de Santa Catarina, com 3,9%, 

Mato Grosso, com 4,4% e Mato Grosso do Sul, com 5,2%. Recomendou que as pessoas 

pesquisassem os seus candidatos para escolherem com sensatez os próximos governantes e 

que não tenham candidatos de estimação. Criticou a regulação da Saúde que no seu 

entendimento está dificultando o acesso dos pacientes aos serviços médicos. Lembrou que 

muitas pessoas não estão conseguindo se alimentar corretamente devido ao desemprego e 

afirmou que os governantes têm o dever de fazer projetos para ajudá-las. Em aparte, o edil 

Valdemir da Silva Santos disse que falta só quatro meses para o atual governo estadual ser 
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retirado do poder, já o parlamentar Marcos Antonio dos Santos Lima disse que a solução 

para a Bahia é o candidato ao governo do Estado, ACM Neto. Ao retornar o discurso o 

orador recomendou que após as eleições os ânimos sejam acalmados. Em Pela Ordem  ̧o 

parlamentar Valdemir da Silva Santos cedeu seu tempo de pronunciamento à vereadora 

Luciane Aparecida Silva Brito Vieira (MDB). Dando continuidade, a vereadora Luciane 

Aparecida Silva Brito Vieira (MDB) solicitou à empresa Imaps que tenha compaixão e 

responsabilidade com relação aos salários dos médicos, pois estão com os pagamentos 

atrasados. Destacou que percebe o descaso do município com os profissionais da área da 

saúde e que é preciso que a educação e outras áreas recebam a atenção devida. Afirmou que 

outros vereadores têm tratado destes assuntos, como os edis Ivamberg dos Santos Lima e 

José da Costa Correia Filho. Neste momento, concedeu aparte ao edil Ivamberg dos Santos 

Lima, o qual acrescentou que foi evidenciado durante a CPI da Saúde o quanto do fundo da 

saúde foi desviado, mesmo sendo composto por verbas carimbadas. Acrescentou que foram 

destituídos dois secretários, mas ainda assim os problemas continuam. Retornando o seu 

discurso, a oradora à tribuna afirmou que a CPI da Saúde fez valer toda a entrega e 

dedicação que os envolvidos tiveram para que esta acontecesse. Depois, comunicou que 

será homenageada na cidade de Fortaleza com o prêmio Ana Nery, que foi uma enfermeira 

pioneira, atuante na guerra do Paraguay. Disse que o evento ocorrerá nos dias 11 a 15 de 

setembro e que suas despesas serão custeadas integralmente pelo Conselho Federal de 

Enfermagem – COFEN. Informou que neste evento serão homenageadas enfermeiras de 

cada estado brasileiro e ela foi a escolhida pelo Conselho Regional de Enfermagem – 

COREN/Bahia. Em Pela Ordem, o vereador Flávio Arruda Morais (PSB) informou que, na 

reunião entre os membros da Mesa Diretiva, ocorrida no dia anterior, houve deliberação 

acerca da supressão do Horário das Lideranças Partidárias e do Grande Expediente da 

presente Sessão. Por fim, indagou se a supressão foi apreciada por seus pares. Depois, o 

parlamentar Ivamberg dos Santos Lima (PT) disse que o prefeito não merece elogios 

por pagar os servidores com um aumento de 5%, pois fez apenas a sua obrigação ao 

cumprir uma lei que ele mesmo sancionou, assim cobrou ao gestor que tenha mais 

sensibilidade e corrija essa porcentagem que sequer acompanha a inflação. Depois, 

convidou a todos para participarem de uma Audiência Pública promovida pela Comissão de 

Educação desta Casa, na próxima segunda-feira, às nove horas, para discutir a 

descentralização da merenda escolar nas escolas municipais de Feira de Santana. Explicou 

que o dinheiro que é gasto para armazenar os gêneros alimentícios em depósitos insalubres 

e para transportá-los até a escola, bem como na compra de caminhões e pagamento de 

pessoal poderia ser utilizado na complementação do valor de R$ 0,36 que vem do FNDE. 
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Além disso, externou que, entre outros temas, será debatido na referida audiência a 

quantidade insuficiente dos gêneros alimentícios que chegam até as escolas. Disse que a 

supracitada audiência contará com a presença de diretores de escolas estaduais que 

relatarão a experiência do estado que já possui a descentralização, assim como de 

nutricionistas e representantes das Secretarias Municipal e Estadual de Educação, pois a 

alimentação escolar é um tema importante, visto que é a única refeição que muitos alunos 

fazem no dia. Neste momento, a primeira Secretária, vereadora Luciane Aparecida Silva 

Brito Vieira, assumiu o comando da Mesa Diretiva. Dando prosseguimento, o edil Sílvio 

de Oliveira Dias (Liderança da Oposição) parabenizou os professores da rede municipal 

de ensino por terem conseguido, via Justiça, o pagamento dos salários de forma integral. 

Classificou como absurdo, o fatiamento da folha de pagamento. Relatou que o prefeito 

municipal pagava uma parte do salário no início do mês e a outra parte quando bem lhe 

entendesse. Refletiu as dificuldades enfrentadas pela categoria no período em que não se 

sabia quando o pagamento seria feito nem o dia que poderia receber para planejar a 

economia doméstica. Disse que o governo municipal não tem nem carinho, nem atenção 

para com os profissionais de educação e precisou ser acionado judicialmente para honrar o 

pagamento em uma única parcela. Defendeu que os professores também passem a receber 

pela integralidade das horas trabalhadas e não como horas-extras. Salientou que estados e 

federação entendem que quarenta horas é desdobramento de carga horária e aceitam a 

progressão para o enquadramento de quarenta horas. Lembrou que durante a pandemia, o 

prefeito suspendeu as horas extras e mais uma vez a Justiça reestabeleceu o direito da 

categoria. Disse que várias ilegalidades praticadas pelo governo municipal estão sendo 

denunciadas, judicializadas e derrubadas. Neste momento, o segundo Vice-Presidente, 

vereador Josse Paulo Pereira Barbosa, assumiu o comando da Mesa Diretiva e consultou os 

parlamentares quanto à supressão do Grande Expediente, que, após deliberação plenária, foi 

aprovada por unanimidade dos presentes. Em Pela Ordem, a vereadora Luciane Aparecida 

Silva Brito Vieira solicitou a suspensão da presente Sessão por cinco minutos para que a 

Gerência Legislativa resolvesse questões relacionadas à Ordem do Dia. Sendo assim, a 

presente Sessão foi suspensa e reaberta em seguida, momento no qual realizou-se chamada 

nominal, constatando a ausência dos seguintes parlamentares: Edvaldo Lima dos Santos, 

Fernando Dantas Torres, Flávio Arruda Morais, José Carneiro Rocha, Jurandy da Cruz 

Carvalho, Pedro Cícero Marcenio Silva, Ronaldo Almeida Caribé e Silvio de Oliveira Dias. 

Em Pela Ordem, o vereador Jhonatas Lima Monteiro (PSOL) registrou que se ausentaria, 

momentaneamente, da presente Sessão para confirmar a realização de uma audiência no 

Ministério Público. Neste momento, a segunda Secretária, vereadora Eremita Mota de 
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Araújo, assumiu o comando da Mesa Diretiva. Vale registrar que, em seguida, os edis 

Silvio de Oliveira Dias (PT), Fernando Dantas Torres (PSD), Flávio Arruda Morais (PSB) e 

Pedro Cícero Marcenio Silva (CDN) retornaram ao Plenário. Durante a Ordem do Dia, 

foram apreciadas as seguintes proposições: <Em segunda discussão, o Projeto de Lei 

Ordinária nº 027/2022, de iniciativa do edil Josse Paulo Pereira Barbosa, o qual foi 

aprovado por unanimidade dos presentes com treze votos favoráveis. Vale registrar que, em 

votação à proposição, franqueou-se a palavra ao autor. Em segunda discussão, o Projeto 

de Lei Ordinária nº 061/2022, de autoria do parlamentar Fernando Dantas Torres, foi 

adiado de pauta devido à ausência do autor. Em primeira discussão, o Projeto de Lei 

Ordinária nº 039/2022, de iniciativa do vereador Pedro Cícero Marcenio Silva, com 

Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação – CCJR, também foi adiado de 

pauta devido à ausência do autor. Em Pela Ordem, o edil Josse Paulo Pereira Barbosa 

solicitou a suspensão da presente Sessão por dez minutos porque diversos vereadores não 

se encontravam no Plenário. Oportunamente, a segunda Secretária, no comando dos 

trabalhos legislativos, registrou que as proposições seguintes versavam sobre a concessão 

de títulos, de modo que era necessário quórum qualificado – 2/3 dos vereadores presentes – 

para aprová-las. Em Pela Ordem, o vereador Valdemir da Silva Santos salientou que a 

supressão do Grande Expediente foi um desrespeito aos parlamentares que estavam 

inscritos para discursar. Em Pela Ordem, o edil Luiz Augusto de Jesus frisou que não 

havia quórum qualificado para apreciação dos Projetos de Decreto Legislativo e sugeriu 

adiamento de pauta destes. Em seguida, a segunda Secretária, no comando dos trabalhos 

legislativos, declarou que alguns vereadores se encontravam nesta Casa, no entanto, não 

estavam no Plenário. Em Pela Ordem, o edil Petrônio Oliveira Lima destacou que todos os 

vereadores deveriam estar no Plenário a fim de apreciar as proposições. Externou que, caso 

ocorresse a apreciação dos Projetos de Decreto Legislativo pautados para a presente Ordem 

do Dia, destinaria voto contrário em forma de protesto. Em Pela Ordem, o edil Josse Paulo 

Pereira Barbosa solicitou que constasse em Ata os nomes dos vereadores que não se 

encontravam no Plenário. Em Pela Ordem, a parlamentar Luciane Aparecida Silva Brito 

Vieira solicitou celeridade na apreciação das proposições. Em Pela Ordem  ̧ o vereador 

Valdemir da Silva Santos informou que o edil Jurandy da Cruz Carvalho realizou um 

procedimento médico, de modo que estava ausente na presente Sessão. Informou que, por 

conta disso, o Projeto de Decreto Legislativo nº 032/2022, de autoria do referido edil, 

deveria ser adiado de pauta. Em Pela Ordem, o vereador Petrônio Oliveira Lima disse que 

todos os parlamentares tinham o direito de destinar voto favorável ou contrário às 

proposições. Oportunamente, a segunda Secretária, vereadora Eremita Mota de Araújo, no 
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comando dos trabalhos legislativos, destacou que era necessário ser solidário aos 

vereadores que se ausentavam das Sessões, pois estes, provavelmente, resolviam questões 

de cunho pessoal. Em Pela Ordem, o vereador Jhonatas Lima Monteiro solicitou 

adiamento de pauta, por uma Sessão, dos Projetos de Decreto Legislativo nºs 022/2022, de 

autoria do edil Josse Paulo Pereira Barbosa; 023, 024 e 027/2022, todos de autoria da 

parlamentar Eremita Mota de Araújo, e 032/2022, de iniciativa do vereador Jurandy da 

Cruz Carvalho. Destacou que era necessário compreender a ausência momentânea de 

alguns parlamentares e justificou que, apesar de divergências, os Projetos de Decreto 

Legislativo comumente eram aprovados por unanimidade. Disse que, como não havia 

quórum qualificado, era recomendável o adiamento de pauta das proposições supracitadas. 

Sendo assim, a segunda Secretária desta Casa, vereadora Eremita Mota de Araújo, 

submeteu à apreciação plenária a sugestão de adiamento de pauta, por uma Sessão, dos 

Projetos de Decreto Legislativo nºs 022/2022, de autoria do edil Josse Paulo Pereira 

Barbosa; 023,024 e 027/2022, todos de autoria da parlamentar Eremita Mota de Araújo, e 

032/2022, de iniciativa do vereador Jurandy da Cruz Carvalho, o que foi aprovado por 

unanimidade dos presentes. Em Pela Ordem, o vereador Josse Paulo Pereira Barbosa 

destacou que os parlamentares aliados deveriam se atentar ao posicionamento do edil 

Petrônio Oliveira Lima, o qual afirmou que, em protesto, destinaria voto contrário aos 

projetos mencionados caso estes fossem apreciados. Em Pela Ordem, o edil Luiz Augusto 

de Jesus destacou que alguns parlamentares não entenderam o posicionamento do 

parlamentar Petrônio Oliveira Lima. Em Pela Ordem, o vereador Marcos Antônio dos 

Santos Lima declarou que os parlamentares tinham autonomia para apreciar as proposições. 

Em Questão de Ordem, o vereador Petrônio Oliveira Lima registrou que alguns 

questionamentos não eram aceitos por seus pares. Em votação única, os Requerimentos 

nºs 223 e 224/2022, ambos de autoria do edil José Carneiro Rocha, foram adiados de pauta 

devido à ausência do autor. Em seguida, em votação única, os Requerimentos nºs 

220/2022, de lavra do parlamentar Fernando Dantas Torres, e 221, 222 e 225/2022, todos 

de autoria do edil Flávio Arruda Morais, foram apreciados em bloco e aprovados por 

unanimidade dos presentes>. Nada mais havendo por tratar, a segunda secretária Eremita 

Mota de Araújo declarou encerrada a presente Sessão, às dez horas e nove minutos, sendo 

convocada outra para amanhã, dia primeiro de setembro do ano em curso, à hora 

regimental, com a seguinte pauta: <o que ocorrer>. Para constar, eu, Jeany Santos de 

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

plenária, na forma regimental.       


