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Ata da 91ª 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 08 de 

setembro de 2022. 

 

Aos oito dias do mês de setembro 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 nonagésima primeira 

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

Legislatura, na qual, à exceção dos parlamentares Flávio Arruda Morais, José da Costa 

Correia Filho, Pedro Cícero Marcenio Silva e Ronaldo Almeida Caribé, compareceram os 

vereadores Edvaldo Lima dos Santos, Emerson Costa dos Santos, Eremita Mota de Araújo, 

Fernando Dantas Torres, Hélio Barreto dos Santos, Ivamberg dos Santos Lima, Jhonatas 

Lima Monteiro, José Carneiro Rocha, José Marques de Messias, Josse Paulo Pereira 

Barbosa, Jurandy da Cruz Carvalho, Luciane Aparecida Silva Brito Vieira, Luiz Augusto 

de Jesus, Marcos Antônio dos Santos Lima, Petrônio Oliveira Lima, 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. Em 

Pela Ordem, o edil José Carneiro Rocha solicitou a suspensão da presente Sessão por 

alguns minutos para que o problema com o som fosse resolvido, o que foi acatado pela 

unanimidade dos vereadores presentes. Sendo assim, a presente Sessão foi suspensa e 

reaberta em seguida, momento no qual a vereadora Eremita Mota de Araújo, segunda 

Secretária, procedeu à leitura da Ata da Sessão anterior, a qual foi submetida à apreciação 

plenária e aprovada pela unanimidade dos edis presentes. Em seguida, a primeira 

Secretária, vereadora Luciane Aparecida Silva Brito Vieira, fez a leitura das matérias 

previamente constantes para o Expediente do dia, que vão a seguir: <Projeto de Lei nº 

078/2022, de autoria do edil Fernando Dantas Torres, que “Dispõe sobre a obrigatoriedade 

quanto ao acompanhamento por profissional de saúde do sexo feminino durante a 

realização de exames ou procedimentos que utilizem de sedação ou anestesia que induzam 

a inconsciência do paciente e à presença de acompanhante durante os exames sensíveis no 

município de Feira de Santana”. Parecer s/nº, exarado por Comissão Especial para Análise 

de Concessão de Honraria, opinando pelo deferimento do Projeto de Decreto Legislativo nº 

025/2022, de lavra da vereadora Eremita Mota de Araújo. Requerimento nº 228/2022, de 
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iniciativa do edil Silvio de Oliveira Dias. Indicações nºs 1.182 a 1.194/2022, de autoria dos 

vereadores Silvio de Oliveira Dias, Pedro Cícero Marcenio Silva, Emerson Costa dos 

Santos e Flávio Arruda Morais>. Neste momento, franqueou-se a palavra, em Tribuna 

Livre, ao Sr. Gustavo Laporte, Maestro e Coordenador do Núcleo Territorial NEOJIBA de 

Feira de Santana, que discorreu sobre os Núcleos Estaduais de Orquestras Juvenis e Infantis 

da Bahia (NEOJIBA) ao relatar que o referido programa foi criado no ano de dois mil e sete 

pelo pianista e maestro Ricardo Castro e estava vinculado à Secretaria de Justiça, Direitos 

Humanos e Desenvolvimento Social do Governo do Estado da Bahia. Salientou que mais 

de dez mil crianças e adolescentes foram beneficiados pelo programa e comentou que a 

NEOJIBA promovia o ensino e a difusão da música. Declarou que havia diversos núcleos 

de prática musical em todo o estado e registrou que o núcleo de Feira de Santana foi 

fundado no ano de dois mil e quatorze, por iniciativa do professor Eduardo Brito, e sua sede 

estava localizada no bairro Cidade Nova. Expôs que diversas crianças que residiam no 

bairro Queimadinha e viviam em situação de vulnerabilidade social eram beneficiadas pelo 

NEOJIBA e frisou que este estava atrelado a diversos projetos musicais. Disse que, 

atualmente, trezentas e vinte crianças eram atendidas pelo NEOJIBA – Feira de Santana e 

acrescentou que, no ano de dois mil e dezenove, a equipe foi ampliada. Citou, ainda, as 

necessidades da NEOJIBA – Feira de Santana, sendo elas: verba para o transporte das 

crianças e dos adolescentes beneficiados pelo programa; compra de instrumentos; 

ampliação e reforma do espaço; apoio com atendimentos psicossociais, médicos e 

odontológicos; aquisição de bens e ampliação do programa em outros bairros deste 

município. Externou que algumas pessoas trabalhavam voluntariamente na NEOJIBA, 

assim como afirmou que o programa contava com o apoio de editais, leis de incentivo e 

doações. Ao concluir seu pronunciamento, conclamou os presentes para auxiliarem o 

programa NEOJIBA ao afirmar que este era fundamental para as crianças e adolescentes 

deste estado. Na sequência, a presente Sessão foi suspensa por cinco minutos, oportunidade 

na qual a Orquestra NEOJIBA – Feira de Santana fez uma apresentação musical. Em 

seguida, o Sr. Gustavo Laporte reiterou a importância da música para a educação. 

Oportunamente, o edil Ivamberg dos Santos Lima (PT) destacou que seus pares deveriam 

destinar verbas de subvenção ao programa NEOJIBA. Reaberta a presente Sessão, o 

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

No Horário das Lideranças Partidárias, o edil Edvaldo Lima dos Santos (MDB)¸ em 

tempo cedido pelo parlamentar Hélio Barreto dos Santos (PROS), parabenizou todos os 

brasileiros que, no dia anterior, demonstraram o amor que sentiam pelo Brasil ao 

participarem das comemorações relativas ao Dia da Independência. Acrescentou que muitas 
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pessoas atenderam à convocação feita pelo Presidente Jair Messias Bolsonaro de forma 

ordeira e educada e afirmou que “a bandeira deste país jamais será vermelha” ao 

demonstrar seu repúdio ao governo petista e apoio ao atual Presidente da República. 

Ressaltou que o Presidente Jair Messias Bolsonaro terá êxito nas eleições no primeiro 

turno, de modo que este país seguirá sob o comando de Deus. Em seguida, mencionou a 

história bíblica relatada em I Samuel, capítulo dezesseis, a qual trata sobre a destituição de 

Saul por causa do seu pecado e a nomeação de Davi, dentre os oito filhos de Jessé, a partir 

da unção de Samuel. Neste momento, o Presidente desta Casa, edil Fernando Dantas 

Torres, cedeu seu tempo de pronunciamento ao orador à tribuna, que prosseguiu com seu 

discurso ao narrar detalhes da unção de Davi. Afirmou que o Presidente Jair Messias 

Bolsonaro era um homem abençoado por Deus, repleto de coragem e determinação, que 

colocou sua vida à disposição desta nação. Acrescentou que o atual Presidente da República 

convidou várias autoridades para a comemoração da Independência do Brasil, tais como o 

Presidente do Congresso e do Supremo Tribunal Federal – STF, no entanto, estes não 

compareceram. Em aparte, o edil Jhonatas Lima Monteiro (PSOL) questionou onde estava 

escrito na bíblia a palavra “imbrochável” ao fazer referência ao termo utilizado pelo 

Presidente Jair Messias Bolsonaro durante seu discurso no dia anterior. Por fim, o orador à 

tribuna esclareceu que a palavra utilizada pelo Presidente da República foi apenas uma 

forma de colocação. Posteriormente, a vereadora Luciane Aparecida Silva Brito Vieira 

(MDB) registrou que houve alteração na lei referente ao planejamento familiar, de modo 

que as mulheres, a partir de agora, terão a oportunidade de escolher se desejam ter mais 

filhos e, com isso, não precisarão permanecer subordinadas aos seus companheiros a fim de 

ter autorização para realizar o procedimento de esterilização. Frisou que as mulheres jamais 

precisaram conceder autorização para seus companheiros realizarem vasectomia e 

comentou que, enquanto profissional da área da saúde, por diversas vezes viu mulheres 

dependerem do consentimento de seus maridos para fazer laqueadura. Destacou que a Lei 

nº 14.443/2022 representava um marco no planejamento familiar e, sobretudo, um avanço 

para as mulheres. Frisou que, de acordo com a lei mencionada, não era mais necessário que 

as mulheres tivessem, no mínimo, dois filhos, assim como a idade mínima para realização 

do procedimento de esterilização reduziu de vinte e cinco para vinte e um anos. Destacou 

que, sobretudo para as mulheres, a referida lei representava uma conquista e uma libertação 

dos paradigmas sexistas e machistas. Em aparte, o parlamentar José Carneiro Rocha 

(MDB). Dando continuidade ao seu pronunciamento, a oradora à tribuna frisou que a lei 

também era importante para o âmbito socioeconômico. Em seguida, comentou sobre o Veto 

à lei referente ao aumento do piso salarial dos enfermeiros ao destacar que, por conta disto, 
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os referidos profissionais estavam decepcionados, no entanto, seguiriam lutando por seus 

direitos. Destacou que a união era necessária e registrou que, por conta dos salários 

defasados, os profissionais supracitados enfrentavam diversos problemas. Ao concluir seu 

discurso, disse que, entre os dias onze e dezesseis do mês em curso, participará do 24º 

Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, no qual receberá o 

Prêmio Anna Nery de Honraria da Enfermagem Brasileira, de modo que não estará presente 

nas Sessões Ordinárias ocorridas nas datas mencionadas. Logo após, o edil Emerson Costa 

dos Santos (DC) discorreu sobre uma carta endereçada ao Presidente desta Casa, edil 

Fernando Dantas Torres, a qual foi encaminhada pela Companhia CIA Única de Teatro, 

que promove espetáculos aos domingos e que, por enfrentar inúmeras dificuldades, 

precisava da ajuda e do apoio desta Casa para continuar promovendo a cultura neste 

município. Revelou que, aos domingos, levava, aproximadamente, trinta crianças para as 

apresentações da companhia mencionada. Relatou que ficava feliz ao ver a satisfação das 

crianças quando estas afastavam-se das redes sociais e tinham a oportunidade de apreciar 

eventos culturais. Disse que, entre os dias cinco e quatorze de outubro, será realizado o 

Festival Nacional de Teatro Infantil de Feira de Santana – FENATIFS, porém, os 

organizadores não tinham recursos financeiros para atender às escolas públicas das redes 

municipal e estadual de ensino. Conclamou o Secretário Municipal de Cultura, Esporte e 

Lazer,  Sr. Jairo Alfredo Carneiro Filho, para realizar uma licitação a fim de alocar recursos 

para o referido evento. Atentou que os recursos financeiros serão destinados para que os 

alunos das escolas públicas possam participar da FENATIFS. Argumentou que a senhora 

Elizete, coordenadora e executora da FENATIFS, redigiu a referida carta para sensibilizar o 

Prefeito Colbert Martins da Silva Filho e o Secretário Jairo Alfredo Carneiro Filho. 

Lamentou que, caso os recursos não sejam destinados ao FENATIFS, apenas os alunos das 

escolas particulares terão acesso aos espetáculos teatrais. Por fim, solicitou o apoio dos 

parlamentares da bancada governista a fim de que o Poder Executivo viabilize a verba para 

os estudantes das escolas públicas. Na sequência, o parlamentar Jurandy da Cruz 

Carvalho (PL)¸ também em tempo cedido pela vereadora Eremita Mota de Araújo 

(PSDB), saudou o Sr. Clóvis Pedreira, presente na galeria desta Casa, e discorreu sobre o 

Mercado de Arte Popular ao frisar que este fazia parte de sua vida, pois comercializou 

produtos no local e membros da sua família ainda atuavam no referido entreposto. 

Salientou que o Mercado de Arte Popular era importante não apenas para a cultura, mas 

também para o turismo e o desenvolvimento feirense, e relatou que o entreposto comercial 

mencionado deveria ter mais atenção do poder público municipal e da sociedade. Registrou 

que o Mercado de Arte Popular deveria ser o centro cultural de Feira de Santana ao expor 
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que o palco do local poderia receber diversas atrações, sobretudo de quinta-feira a 

domingo. Mencionou o Mercado Modelo, localizado em Salvador, ao afirmar que este 

funcionava todos os dias e gerava emprego e renda. Externou que o Mercado de Arte 

Popular carecia de maior atenção dos representantes da Prefeitura Municipal e referiu-se ao 

Secretário Municipal de Trabalho, Turismo e Desenvolvimento Econômico, Sr. Sebastião 

Eduardo da Cunha, bem como ao Prefeito Colbert Martins da Silva Filho, ao destacar que 

seu discurso não tinha como objetivo promover críticas, mas buscar soluções a fim de 

conceder melhorias para o referido entreposto comercial. Salientou que, oportunamente, 

apresentará um Requerimento para solicitar a realização de uma Sessão Especial com o 

objetivo de discutir os problemas e propor melhorias para o Mercado de Arte Popular de 

Feira de Santana. Declarou que foi responsável por promover diversos eventos no citado 

entreposto comercial e reiterou que era necessário ouvir as pessoas que atuavam neste, bem 

como aquelas que, frequentemente, visitavam o espaço. Em aparte, o edil Petrônio Oliveira 

Lima (REP). Dando continuidade ao seu pronunciamento, o orador à tribuna mencionou 

alguns artistas feirenses que poderiam se apresentar no referido entreposto comercial e 

destacou que, enquanto a Secretaria Municipal de Meio Ambiente apreendia equipamentos 

sonoros, o Mercado de Arte Popular de Feira de Santana não os possuía, de modo que era 

difícil possível promover eventos no local. Salientou que era necessário solicitar apoio dos 

comerciantes e das indústrias para realizar eventos culturais no referido entreposto 

comercial. Reiterou que não se pronunciava para tecer críticas, mas apenas tentava expor a 

importância de unir forças a fim de promover o desenvolvimento da cultura, do turismo e 

do lazer em Feira de Santana. Durante o discurso do orador à tribuna, a primeira secretária, 

vereadora Luciane Aparecida Silva Brito Vieira, assumiu o comando da Mesa Diretiva. Na 

sequência, o parlamentar Petrônio Oliveira Lima (REP) afirmou que, em relação aos 

eventos culturais, não bastava apenas fornecer equipamentos de som e estrutura, mas 

conceder uma remuneração justa aos artistas, pois estes, durante a pandemia, tiveram 

dificuldades para assegurar o sustento de seus familiares. Acrescentou que o Mercado de 

Arte Popular de Feira de Santana precisava de verba para pagar o cachê dos artistas que se 

apresentassem no local, pois diversos grupos não tinham condições de manter os próprios 

instrumentos. Destacou que a Secretaria de Cultura do Estado da Bahia não fomentava a 

cultura em Feira de Santana, somente em Salvador, e ressaltou que esta área necessitava de 

investimentos. Em aparte, o edil Jurandy da Cruz Carvalho (PL). Dando continuidade ao 

seu pronunciamento, o orador à tribuna mencionou os artistas Dionorina, Jorge de 

Angélica, Gilsan, Tom Brow, Geo Mix e outros que surgiram no Mercado de Arte Popular 

e enfrentavam inúmeras dificuldades para conseguir um palco e realizar suas apresentações. 
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Em aparte, o vereador Marcos Antônio dos Santos Lima (UB). Por fim, o orador à tribuna 

solicitou que o referido assunto fosse pauta dos pronunciamentos de seus pares à tribuna. 

Logo após, o vereador Valdemir da Silva Santos (PV) disse que Feira de Santana se 

desenvolveu muito nos últimos anos e afirmou que os órgãos do Poder Executivo deveriam 

acompanhar este crescimento. Disse que a Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer 

deveria criar superintendências para desvincular, descentralizar e garantir celeridade aos 

processos burocráticos. Destacou que o secretário da referida pasta precisava se desdobrar 

para dar atenção a todos os eventos culturais e às atividades esportivas, porém, se tivesse 

uma superintendência para áreas especificas, os processos teriam mais fluidez. Também 

defendeu a criação da Superintendência de Meio Ambiente e relatou que o Mercado de Arte 

Popular precisava de cuidados e atenção, assim como outras áreas e entrepostos culturais. 

Em seguida, disse aos opositores do Presidente Jair Messias Bolsonaro que não era 

necessário um dia específico para unir as pessoas e aglomerá-las em manifestações. 

Lembrou que, quando o Presidente da República esteve na Bahia para acompanhar as 

festividades do dia dois de julho do ano em curso, não participou do cortejo, no entanto, 

alguns políticos se apropriaram da festa para dizer que seus apoiadores estavam nas ruas. 

Parabenizou a Prefeitura Municipal de Feira de Santana pela organização dos desfiles em 

comemoração à Independência do Brasil, comemorada no dia sete de setembro, no entanto, 

registrou que, no próximo ano, a gestão pública municipal deveria viabilizar uma 

arquibancada para a população. Destacou o brilhante trabalho da Igreja Adventista no 

desfile cívico realizado no dia anterior e lamentou o fato de opositores ao Governo Federal 

tentarem atrapalhar as apresentações. Por fim, reconheceu que houve pequenas falhas, mas 

ressaltou que, nos próximos anos, estas poderão ser facilmente resolvidas. Posteriormente, 

o edil Ivamberg dos Santos Lima (PT) congratulou a vereadora Luciane Aparecida Silva 

Brito Vieira (MDB) pelo discurso proferido na presente Sessão e declarou que, 

aparentemente, o Governo Federal pretendia promover a precarização do trabalho de todos 

os profissionais da área da saúde. Comentou que, durante a pandemia, os enfermeiros foram 

parabenizados, no entanto, atualmente, não tinham seus direitos assegurados pela 

administração pública. Em seguida, destacou que, até o presente momento, o Prefeito 

Colbert Martins da Silva Filho não encaminhou para esta Casa a indicação do nome do 

Procurador Geral do Município para apreciação, de modo que a legislação vigente era 

negligenciada. Salientou que, apesar de o processo de alteração da Lei Orgânica do 

Município – LOM seguir em julgamento, nada estava definido, de modo que valia o que 

permanecia em voga. Em aparte, o parlamentar José Carneiro Rocha (MDB). Dando 

continuidade ao seu pronunciamento, registrou que não questionava a qualificação da 
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procuradora interina, mas apenas tecia críticas ao fato de o Prefeito Municipal desrespeitar 

a legislação vigente. Disse que Feira de Santana era negligenciada pela administração 

pública municipal e, em seguida, comentou que, no dia anterior, após os desfiles em 

comemoração ao Dia da Independência do Brasil, participou da manifestação “O Grito dos 

Excluídos”. Ao finalizar seu pronunciamento, expôs que as minorias eram desrespeitadas 

todos os dias e que o Presidente Jair Messias Bolsonaro ignorava a Constituição Federal. 

Em Pela Ordem, o edil Valdemir da Silva Santos (PV) disse que respeitava as 

manifestações, pois era um direito de todos, no entanto, algumas pessoas aproveitavam a 

oportunidade para desrespeitar as autoridades. Em Pela Ordem, o vereador Ivamberg dos 

Santos Lima (PT) salientou que, quando os manifestantes do “Grito dos Excluídos” 

passaram pelo palanque, as autoridades não estavam mais lá, pois não queriam ouvi-los. 

Posteriormente, o vereador Jhonatas Lima Monteiro (PSOL), também no tempo 

destinado à liderança da minoria, referiu-se às comemorações do dia sete de setembro ao 

questionar o que deveria ser feito quando autoridades agiam de modo desrespeitoso. 

Declarou que o Dia da Independência deveria ser objeto de reflexão, pois, diferente de 

outros países, a independência foi inconclusa no Brasil. Comentou que, nos Estados 

Unidos, a independência foi acompanhada da libertação do domínio britânico, do fim da 

escravidão e da instauração de uma república. Afirmou que, entretanto, no Brasil, embora 

os portugueses tenham ido embora após muita luta, o filho do monarca português continuou 

no governo, a escravidão não acabou e, do ponto de vista político, o país continuou o 

mesmo, pois nem o voto foi garantido à maioria da população. Mencionou a revolta 

ocorrida no dia dois de julho, na Bahia, na qual os brasileiros precisaram expulsar os 

portugueses. Registrou que o dia sete de setembro deveria ser marcado pela reflexão, pois o 

povo brasileiro permanecia dependente, tecnológica e industrialmente, além de seguir 

imerso na desigualdade. Salientou que, apesar de o dia sete de setembro ser uma data de 

celebração, também era um momento marcado por protestos. Registrou que o Presidente 

Jair Messias Bolsonaro agia de modo vergonhoso e se aproveitava de um marco histórico 

para fazer campanha eleitoral. Ao mencionar o golpe do ano de mil novecentos e sessenta e 

quatro, destacou que a ditadura militar não poderia se repetir. Afirmou que as estruturas 

construídas para os desfiles cívicos foram financiadas por recursos públicos. Destacou que 

as instituições de Estado eram utilizadas para fins eleitorais por um Presidente da República 

que fazia uso de expressões escusas para ressaltar a sua virilidade como se isto fosse 

relevante para a população. Mencionou Jesus Cristo ao narrar que este se exaltou com os 

fariseus, que utilizavam o nome de Deus em vão para manter seus privilégios. Relatou que 

seus pares deveriam ter cuidado ao mencionar Deus à tribuna e destacou que o Presidente 
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Jair Messias Bolsonaro, que se dizia cristão, disseminava o ódio. Em seguida, registrou que 

os moradores do bairro Gabriela reclamavam porque, há vários dias, a unidade de saúde do 

local estava fechada, o que fazia com que as pessoas tivessem que percorrer longas 

distâncias para conseguir atendimento médico. Conclamou o Prefeito Colbert Martins da 

Silva Filho e as autoridades competentes para que a situação seja resolvida, pois o direito à 

saúde era constitucional e deveria acontecer, de preferência, perto do local de residência 

das pessoas. Na sequência, o parlamentar Marcos Antônio dos Santos Lima (UB) 

discorreu sobre o Projeto de Lei, de sua autoria, que versava sobre a denominação do 

prolongamento da Avenida Fraga Maia até a Avenida Rubens Francisco Dias. Destacou 

que a referida proposição seria apreciada na Ordem do Dia da presente Sessão ao afirmar 

que, atualmente, a localidade seguia sem nome, de modo que sua proposição sugeria 

denominá-la como “Antônio Lázaro da Silva – Irmão Lázaro”. Destacou que este nasceu 

em Feira de Santana, foi Deputado Federal e, infelizmente, faleceu em decorrência da 

Covid-19. Externou que, no exercício do cargo político, o Deputado Federal Irmão Lázaro 

destinou diversas emendas parlamentares para Feira de Santana e expôs que o projeto de lei 

mencionado tinha por objetivo prestar uma singela homenagem ao saudoso político, que, 

além de assegurar o desenvolvimento feirense, ajudou a propagar o evangelho de Deus no 

Brasil. Logo após, conclamou o Superintendente Municipal de Trânsito, Sr. Cleudson 

Santos Almeida, ao destacar que a superintendência recebia uma quantidade expressiva de 

recursos oriundos de cobranças de multas e notificações. Destacou que Feira de Santana era 

uma grande cidade, que diversos veículos transitavam pelas vias e que muitos motoristas 

eram notificados pelas infrações cometidas. Expôs que as faixas horizontais e verticais, 

assim como as sinalizações, deixavam a desejar e as lombadas não eram explícitas, de 

modo que o índice de acidentes automobilísticos neste município era alto. Destacou que, na 

Avenida Getúlio Vargas, na faixa exclusiva de ônibus, foram instalados “piquetes”, no 

entanto, alguns estavam danificados e a Superintendência Municipal de Trânsito – SMT 

nada fazia para repará-los ou retirá-los do local. Salientou que, há anos, os semáforos 

permaneciam quebrados e expôs que, na via ao lado desta Casa, havia um estacionamento 

irregular para vans, contudo, os prepostos da SMT nada faziam para coibir isto e não 

fiscalizavam, efetivamente, as vias municipais. Destacou que, apesar de ter um grande 

apreço pelo referido superintendente, acreditava que este deveria atuar para propiciar 

melhorias ao trânsito deste município. Mencionou o Projeto Centro e a troca dos semáforos, 

bem como destacou que alguns agentes de trânsito não se preocupavam em propiciar 

melhorias ao tráfego. Frisou que os monitores de trânsito colaboravam, como podiam, para 

assegurar a segurança de pedestres e motoristas, bem como para ordenar o trânsito. 
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Ressaltou que, enquanto parlamentar, sempre esteve atento à mobilidade urbana de Feira de 

Santana. Por fim, salientou que era possível organizar o trânsito feirense. No momento 

destinado ao Grande Expediente, o edil Luiz Augusto de Jesus (UB), em tempo cedido 

pelo parlamentar José Marques de Messias (UB), registrou que visitou os distritos de Jaíba, 

Matinha e Tiquaruçu, bem como esteve no bairro Conceição e nas comunidades Mantiba e 

Moita da Onça para participar da cavalgada organizada pelo senhor Emetério. Adicionou 

que, juntamente com o candidato a Deputado Federal Gabriel Nunes, visitou os distritos de 

Tiquaruçu e Mantiba e aproveitou a oportunidade para fazer um breve discurso. Registou, 

ainda, que também participou de reuniões na sede do distrito de Matinha e na comunidade 

Sítio do Padre. Em seguida, declarou que esteve na comunidade Retiro, localizada no 

distrito de Jaíba, para participar da festa “Ora Jegue”. Afirmou que divulgava os nomes dos 

candidatos do grupo do ex-Prefeito de Salvador e candidato ao Governo do Estado da 

Bahia, Sr. Antônio Carlos Magalhães Neto – ACM Neto, por acreditar na propostas 

políticas. Discorreu sobre a sua campanha eleitoral para concorrer ao cargo de deputado 

estadual e mencionou seu jingle. Declarou que, durante o lançamento da sua campanha no 

restaurante Kilo Grill, recebeu o carinho dos eleitores e das pessoas que acreditavam em si. 

Afirmou que estava qualificado para ser eleito e conseguir uma vaga na Assembleia 

Legislativa da Bahia – ALBA por conta do trabalho prestado neste município nos últimos 

anos. Ressaltou que contou com o apoio da Prefeitura Municipal, que viabilizou recursos 

próprios, e com o auxílio das emendas parlamentares destinadas pelo Deputado Federal 

José Nunes. Frisou que, através de seus mandatos, diversas obras foram viabilizadas neste 

município, tais como: pavimentação de ruas, construção de praças esportivas, aquisição de 

ambulâncias para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU e para postos 

médicos. Registrou que deixou de ser vendedor ambulante no Feiraguay para se tornar 

vereador e, com isto, estava em seu quinto mandato. Relatou que diversas pessoas se 

queixavam de que, após eleitos, alguns vereadores as negligenciavam e externou que 

sempre esteve ao lado daqueles que lhe destinavam apoio. Declarou que, caso seja eleito, 

lutará pelo fim do sistema de regulação, pela viabilidade do aeroporto, pela conclusão do 

Centro de Convenções de Feira de Santana, por incentivos à agricultura e pela distribuição 

de sementes. Por fim, destacou que esta ação foi interrompida pelo Governador Rui Costa. 

Neste momento, o Presidente desta Casa, edil Fernando Dantas Torres, assumiu o comando 

da Mesa Diretiva. Durante a Ordem do Dia, foram apreciadas as seguintes proposições: 

<Em urgência e em primeira discussão, o Projeto de Lei nº 038/2022, de autoria do 

Poder Executivo, com Pareceres exarados pela Comissão de Constituição, Justiça e 

Redação – CCJR; pela Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização – CFOF e pela 
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Comissão de Obras, Urbanismo, Infraestrutura Municipal, Agricultura e Meio Ambiente – 

COUIAMA. Oportunamente, os parlamentares Fernando Dantas Torres e Eremita Mota de 

Araújo apresentaram Emendas ao supracitado projeto, de modo que este seguiu às 

comissões. Em segunda discussão, o Projeto de Lei nº 021/2022, de iniciativa do 

vereador Silvio de Oliveira Dias, foi adiado de pauta devido à ausência do autor. Em 

segunda discussão, o Projeto de Lei nº 039/2022¸ de lavra do parlamentar Pedro Cícero 

Marcenio Silva, também foi adiado de pauta devido à ausência do autor. Em primeira 

discussão, o Projeto de Lei nº 064/2022, de autoria do edil Marcos Antônio dos Santos 

Lima, com Parecer exarado pela CCJR, em votação, aprovado por unanimidade dos 

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

presentes. Em declaração de voto, franqueou-se a palavra ao autor da matéria e ao edil 

Fernando Dantas Torres. Durante a declaração do último orador à tribuna, a segunda 

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

Diretiva. Em primeira discussão, o Projeto de Lei nº 104/2021, de iniciativa do vereador 

Ivamberg dos Santos Lima, com Parecer contrário exarado pela CCJR. Em Pela Ordem, o 

vereador José Carneiro Rocha propôs adiamento de pauta da referida matéria por três 

sessões para esclarecer dúvidas e verificar uma forma de torná-la viável e legal. Em 

seguida, o autor do projeto mencionado aceitou o adiamento de pauta. Em Pela Ordem, a 

vereadora Eremita Mota de Araújo, Presidente da CCJR, explicou que o autor do projeto 

precisava indicar a origem dos recursos, pois, de acordo com o teor atual deste, o município 

teria despesas. Em seguida, com anuência plenária, o projeto supracitado foi adiado de 

pauta por três sessões. Em discussão única, o Projeto de Decreto Legislativo nº 

026/2022, de lavra da parlamentar Eremita Mota de Araújo, com Parecer exarado pela 

Comissão Especial para Análise de Concessão de Honraria. Em Pela Ordem, a parlamentar 

Eremita Mota de Araújo solicitou que seus pares retornassem ao plenário para que o 

quórum fosse reestabelecido a fim de dar início à votação da matéria. Logo após, procedeu-

se à chamada nominal, momento no qual constatou-se as ausências dos seguintes edis: José 

da Costa Correia Filho, Edvaldo Lima dos Santos, Flávio Arruda Morais, Jhonatas Lima 

Monteiro, Pedro Cícero Marcênio Silva, Ronaldo Almeida Caribé e Sílvio de Oliveira Dias. 

Em seguida, em votação ao Parecer e ao projeto mencionado, estes foram aprovados pela 

unanimidade dos edis presentes. Vale registrar que os parlamentares Sílvio de Oliveira Dias 

e Jhonatas Lima Monteiro retornaram ao plenário em seguida. Na sequência, o edil 

Fernando Dantas Torres, enquanto Presidente desta Casa, convocou os vereadores da 

bancada governista, da oposição, do denominado “grupo dos aliados” e o edil Hélio Barreto 

dos Santos para uma reunião a fim de discutir a diminuição da quantidade de sessões a 
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partir da próxima semana em razão da proximidade do período eleitoral, visto que muitos 

edis estavam fazendo campanha. Em Pela Ordem, o parlamentar Josse Paulo Pereira 

Barbosa parabenizou o Presidente desta Casa pela iniciativa e sugeriu que as Sessões 

Ordinárias ocorressem apenas às terças e quintas-feiras. Em Pela Ordem, o edil José 

Carneiro Rocha opinou que os vereadores não tinham autonomia para reduzir a quantidade 

de sessões, pois esta mudança deveria ocorrer apenas através de Projeto de Resolução, 

conforme diretrizes estabelecidas no Regimento Interno deste Legislativo. Em resposta, o 

edil Fernando Dantas Torres disse que o Regimento Interno estabelecia que as Sessões 

Ordinárias deveriam iniciar às oito horas e trinta minutos e encerrar às doze horas e vinte 

minutos, de modo que, de forma democrática, desejava fazer um acordo com os demais 

parlamentares para, oportunamente, consultar a Procuradoria desta Casa. Em Pela Ordem, 

o vereador José Carneiro Rocha sugeriu que fosse feita uma votação para suprimir o 

Horário das Lideranças Partidárias e o Grande Expediente das próximas Sessões Ordinárias 

a fim de iniciá-las na Ordem do Dia. Em Pela Ordem, o edil Sílvio de Oliveira Dias, 

representante da bancada oposicionista, sugeriu que as Sessões Ordinárias ocorressem às 

terças e quartas-feiras. Na sequência, a pauta referente à possibilidade de reduzir a 

quantidade de Sessões Ordinárias foi colocada em votação, momento em que o vereador 

Fernando Dantas Torres disse que, caso algum parlamentar fosse contrário à ideia, esta não 

seria aprovada. Em Pela Ordem, o vereador José Carneiro Rocha argumentou que, caso 

seja entrevistado pela imprensa, apenas irá expor sua opinião, no entanto, para não ser 

contra a maioria, destinará voto favorável à proposta. Em Pela Ordem, o parlamentar 

Jurandy da Cruz Carvalho afirmou que, para preservar esta Casa, destinaria voto contrário à 

possibilidade de redução da quantidade de Sessões Ordinárias. Opinou, ainda, que o edil 

Luiz Ferreira Dias agiu corretamente ao se licenciar a fim de fazer sua campanha para 

deputado estadual. Logo após, o edil Fernando Dantas Torres comunicou que as Sessões 

Ordinárias seguiriam ocorrendo às terças, quartas e quintas-feiras, no horário regimental. 

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

Mesa Diretiva e solicitou que os presentes ficassem de pé para a Promulgação dos 

Decretos Legislativos nºs 020, 021, 022/2022 e da Lei Complementar nº 139/2022, que, 

respectivamente, “Dispõe sobre a concessão do Título de Cidadão Feirense ao Sr. Jailson 

Couto Ribeiro, e dá outras providências”; “Dispõe sobre a concessão do Título de Cidadão 

Feirense ao Sr. Adalberto Andrade Oliveira Júnior, e dá outras providências”; “Dispõe 

sobre a concessão da Comenda Maria Quitéria ao Sr. Geraldo Alves Ferreira Júnior, e dá 

outras providências” e “Altera dispositivos da Lei Complementar nº 118, de 20 de 

Dezembro de 2018, e dá outras providências”>. Nada mais havendo por tratar, o Presidente 
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desta Casa, edil Fernando Dantas Torres, declarou encerrada a presente Sessão, às onze 

horas e quatro minutos, sendo convocada outra para a próxima terça-feira, dia treze de 

setembro do ano em curso, à hora regimental, com a seguinte pauta: <matérias aptas à 

apreciação>. 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.       

 


