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Ata da 92ª 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 13 de 

setembro de 2022. 

 

Aos treze 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 segunda 

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

Legislatura, na qual, à exceção dos parlamentares Hélio Barreto dos Santos, Luciane 

Aparecida Silva Brito Vieira e Josse Paulo Pereira Barbosa, 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, Jurandy da 

Cruz Carvalho, Luiz Augusto de Jesus, Marcos Antônio dos Santos Lima, 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 o vereador Ivamberg dos Santos Lima assumisse a segunda Secretaria, ad hoc, para 

proceder 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 segunda Secretária, 

vereadora Eremita Mota de Araújo, a leitura das matérias previamente constantes para o 

Expediente do dia, que vão a seguir: <Projeto de Lei Ordinária nº 079/2022, de autoria 

do vereador Jhonatas Lima Monteiro, que “Dispõe sobre a Feira Livre da Marechal, e dá 

outras providências”. Projeto de Resolução nº 748/2022, de autoria da Mesa Diretiva, que 

“Altera o art. nº 356 do Regimento Interno da Câmara de Vereadores”. Projeto de Decreto 

Legislativo nº 041/2022, de lavra do edil José Marques de Messias, que “Dispõe sobre a 

concessão do Título de Cidadão Feirense ao Padre Jorge Fontes da Silva, e dá outras 

providências”. Requerimentos nºs 229 a 232/2022, de iniciativa da Comissão de Educação 

e Cultura e dos parlamentares Sílvio de Oliveira Dias e Petrônio Oliveira Lima. Indicações 

nºs 1.195 a 1.211/2022, de autoria dos vereadores Luciane Aparecida Silva Brito Vieira, 

José Carneiro Rocha e Jhonatas Lima Monteiro. Moção nº 066/2022, de lavra do edil 

Edvaldo Lima dos Santos. Correspondências: Ofício nº 21/2022, datado do dia 02 de 
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setembro do ano em curso e assinado pela Sra. Lícia Maria Jorge, Presidente da Associação 

dos Artesãos de Feira de Santana – AAFS, solicitando fazer uso da palavra, em Tribuna 

Livre, para discorrer sobre a situação da categoria em Feira de Santana. Memorando nº 

21/2022, datado do dia 08 de setembro do ano em curso e assinado pelo vereador José da 

Costa Correia Filho, informando sua ausência nesta Casa no dia 08/09/2022 por motivo de 

saúde>. Em Pela Ordem, o vereador José Carneiro Rocha (MDB) solicitou que fosse 

registrado em Ata a presença dos agentes municipais de trânsito na galeria desta Casa e 

mencionou a agente Iara, Presidente da Associação dos Agentes de Trânsito de Feria de 

Santana. Antecipou que, na próxima Sessão Ordinária, esta fará uso da palavra em Tribuna 

Livre. Oportunamente, o primeiro Vice-Presidente desta Casa ressaltou que a categoria 

mencionada sofreu com os cortes salariais durante a pandemia. Salientou que os vereadores 

da bancada de oposição apoiavam a reestruturação da carreira supracitada. Em Pela 

Ordem, o edil Edvaldo Lima dos Santos (MDB) registou a presença do Pastor Edevaldo, 

da Igreja Assembleia de Deus, na galeria deste Parlamento e mencionou que o líder 

religioso estava acompanhando dos artesãos que foram expulsos dos galpões do Centro de 

Abastecimento pelo Governo Municipal. Oportunamente, o primeiro Vice-Presidente desta 

Casa, edil Silvio de Oliveira Dias, antecipou que os artesãos que atuavam no Centro de 

Abastecimento estavam sofrendo com a transferência do local de trabalho. Registrou a 

presença da Dra. Andreia, assessora do Deputado Federal José Neto, na galeria desta Casa 

Legislativa. Ressaltou que o citado deputado lutou pela permanência dos artesões no Centro 

de Abastecimento e conseguiu que os galpões fossem declarados patrimônio cultural da 

Bahia. Neste momento, franqueou-se a palavra, em Tribuna Livre, à Sra. Lícia Maria 

Jorge, Presidente da Associação dos Artesãos de Feira de Santana – AAFS, que discorreu 

sobre a situação dos artesãos neste município ao denunciar que estes profissionais foram 

expulsos do Centro de Abastecimento, local onde comercializavam seus produtos. Afirmou 

que os artesãos lutavam e resistiam desde o ano de dois mil e treze, no entanto, a Prefeitura 

Municipal, no ano de dois mil e dezessete, desrespeitou os profissionais mencionados ao 

expulsá-los do referido entreposto comercial para alocá-los no denominado “Galpão 

Provisório do Artesanato” e, até o presente momento, nada foi resolvido. Salientou que os 

artesãos eram negligenciados pela administração pública municipal e declarou que, 

sobretudo em meio à pandemia, esta nada fez pelos referidos profissionais. Relatou que os 

artesãos eram vítimas de abusos de poder, de autoridade e da ganancia ao frisar que 

ocorreram diversas tentativas de diálogo, mas nada mudou. Conclamou os parlamentares 

desta Casa para que a situação dos artesãos fosse resolvida, pois os profissionais que 

atuavam no Centro de Abastecimento eram legalizados. Declarou que os profissionais 
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mencionados precisavam assegurar o sustento de seus familiares e, com isso, trabalhavam 

nas ruas e sofriam violência psicológica, pois a Prefeitura Municipal não concedia qualquer 

tipo de assistência ou indenização. Lembrou que o Ministério Público ingressou com uma 

representação judicial para resolver o problema e cobrou por celeridade. Por fim, agradeceu 

ao vereador Ivamberg dos Santos Lima (PT) ao destacar que este concedeu apoio aos 

artesãos e apresentou imagens que demonstravam a situação enfrentada pelos citados 

profissionais. Oportunamente, o primeiro Vice-Presidente desta Casa, no comando dos 

trabalhos legislativos, ressaltou que a luta dos artesãos era legítima, pois estes deveriam ter 

seus direitos assegurados e afirmou que, no entanto, a Prefeitura Municipal os 

negligenciava. Salientou que a população deveria se atentar aos políticos que, 

verdadeiramente, se importavam com as demandas municipais. Em Pela Ordem, o edil 

Ivamberg dos Santos Lima (PT) registrou que a Prefeitura Municipal firmou um Termo de 

Ajuste de Conduta com os artesãos, no entanto, este não foi cumprido, de modo que o 

Ministério Público ingressou com uma ação judicial a fim de resolver o problema. Ao 

concluir, conclamou as autoridades para concederem celeridade à tramitação da referida 

ação. No Horário das Lideranças Partidárias, o edil Luiz Augusto de Jesus (UB), após 

cumprimentar os presentes, registrou que, em meio à sua campanha como candidato a 

deputado estadual, visitava diversas comunidades e agradeceu às pessoas pela 

receptividade. Declarou que a alegria das pessoas lhe emocionava ao comentar que, no 

bairro Conceição, todos lhe trataram com carinho, o que era um incentivo para continuar na 

política, pois conseguia perceber o reconhecimento pelo trabalho prestado nos últimos 

anos. Ao concluir seu discurso, afirmou que, enquanto político, atuou efetivamente a fim de 

conceder melhorias às diversas localidades deste município, tais como os distritos de Jaíba, 

Matinha e Tiquaruçu e os bairros Mangabeira, Santo Antônio dos Prazeres e Alto do 

Papagaio. Durante o pronunciamento do orador à tribuna, a segunda Secretária desta Casa, 

vereadora Eremita Mota de Araújo, assumiu o comando da Mesa Diretiva. Logo após, o 

vereador José Carneiro Rocha (MDB)  ̧ no tempo destinado à Liderança do Governo, 

protestou contra a cobrança antecipada feita pela Embasa ao afirmar que as faturas 

referentes ao mês de novembro do ano em curso foram entregues em diversas residências 

desta cidade, o que levava a crer que tal medida visava gerar antecipação do Imposto sobre 

Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de 

Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS para o governo, que, 

às vésperas da eleição, não possuía dinheiro em caixa. Comentou que no imóvel onde 

residia com a esposa, a fatura do mês de novembro foi entregue e nesta cobrava-se o valor 

de quatrocentos e quarenta e nove reais. Ao concluir seu pronunciamento, parabenizou as 
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mulheres feirenses ao destacar que muitas compareceram, no dia anterior, à reunião 

promovida pelo Deputado Carlos Geilson. Relatou que o evento contou com as presenças 

da mãe, Sra. Maria do Rosário Vianna de Magalhães, e da esposa, Sra. Mariana Magalhães, 

do candidato a Governador do Estado da Bahia, Sr. Antônio Carlos Magalhães Neto – 

ACM Neto, o que, para si, demonstrava o apoio às candidaturas dos senhores Carlos 

Geilson e Zé Chico. Em Pela Ordem, o vereador Pedro Cicero Marcenio Silva (CDN) 

informou que teve um contratempo ao sair de sua residência e, por isso, atrasou-se para a 

presente Sessão. Por fim, solicitou desculpas à comunidade feirense pelo atraso. Em Pela 

Ordem, o vereador José da Costa Correia Filho (PATRI) solicitou que, ao término desta 

Sessão, fosse prestado um minuto de silêncio, em homenagem póstuma, ao soldado PM 

Marcos Douglas de Oliveira Evangelista Júnior. Neste momento, a presente Sessão foi 

suspensa devido à falta de quórum, no entanto, foi reaberta em seguida. Na sequência, o 

parlamentar Edvaldo Lima dos Santos (MDB), também em tempo cedido pela vereadora 

Eremita Mota de Araújo (PSDB), afirmou que as pessoas sabiam qual grupo político era 

favorável ao aborto, à sexualização na infância, à doutrinação da juventude nas salas de 

aula, à legalização das drogas, à liberdade dos bandidos e à defesa de interesses dos 

criminosos. Salientou que as pessoas também compreendiam que o mesmo grupo político 

não respeitava a propriedade privada, menosprezava a liberdade religiosa, propagava 

inverdades nas redes sociais, subornava o Congresso Nacional e incitava a população 

contra o agronegócio e a intolerância, de modo que não deveria ter êxito no próximo pleito 

eleitoral. Afirmou que, em meio à pandemia, o mesmo grupo político estimulou o 

lockdown, que, para si, gerou graves consequências à economia. Esclareceu que este grupo 

político tinha orientação esquerdista e tentava difamar o Presidente Jair Messias Bolsonaro 

que, para si, se colocara à disposição para governar este país. Salientou que o partido dos 

trabalhadores (PT) disseminava o ódio e ofendia os familiares do Presidente da República 

através de um agir político irresponsável. Destacou que Deus estabeleceu a política como 

uma maneira de assegurar o bem para a população e afirmou que o Presidente Jair Messias 

Bolsonaro lutava para garantir os direitos do povo ao tentar fazer o melhor para este país. 

Registrou que muitos teceram críticas ao Governo Federal, no entanto, não comentavam 

sobre a redução no preço dos combustíveis, dos alimentos e do gás de cozinha. Por fim, 

clamou a Deus por bênçãos para o Presidente Jair Messias Bolsonaro e sua família, bem 

como mencionou a visita da candidata à Presidência da República, Sra. Simone Tebet, a 

este município. Em Pela Ordem, o vereador José Carneiro Rocha (MDB) disse que o edil 

Edvaldo Lima dos Santos (MDB) se equivocou durante seu pronunciamento, pois a 

candidata à Presidência da República, Sra. Simone Tebet, esteve em Feira de Santana no 
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dia anterior e foi recepcionada pelo Prefeito Colbert Martins da Silva Filho. Acusou o edil 

Edvaldo Lima dos Santos (MDB) de ser deselegante, pois este, mesmo sendo do partido da 

referida candidata, não compareceu ao evento. Posteriormente, o parlamentar Jurandy da 

Cruz Carvalho (PL) reafirmou seu apoio ao candidato a deputado federal, Sr. Gabriel 

Nunes, filho do Deputado Federal José Nunes, ao dizer que quem lhe seguia politicamente 

destinaria voto ao jovem candidato. Externou que mais de vinte e cinco prefeitos apoiavam 

o candidato mencionado, sendo que, nesta Casa, este também era apoiado por si e pelos 

edis Valdemir da Silva Santos (PV) e José Marques de Messias (UB). Também mencionou 

apoio ao candidato a deputado estadual e ex-vereador desta Casa, Sr. Pablo Roberto 

Gonçalves da Silva. Ao finalizar seu discurso, registrou não aceitar que as pessoas 

“assediassem” seus amigos para pedir votos para outros candidatos, pois seus eleitores 

apoiavam os candidatos indicados por si. Em aparte, o edil José Carneiro Rocha (MDB). 

Em seguida, o vereador Petrônio Oliveira Lima (REP) tratou sobre o aumento do 

número de casos de trabalho escravo na Bahia ao registrar que, ao acompanhar os 

noticiários, teve conhecimento de que uma senhora de cinquenta e dois anos trabalhava, em 

situação análoga à escravidão, há quarenta anos em uma casa localizada perto de Feira de 

Santana. Mencionou que cerca de vinte trabalhadores foram encontrados na mesma 

situação em uma fazenda de café. Afirmou que, apesar de, teoricamente, a escravidão ter 

acabado, ela ainda existia em novos moldes, pois muitos profissionais recebiam salários 

baixíssimos e trabalhavam em lugares precários. Questionou o motivo pelo qual alguns 

políticos defendiam candidatos à Presidência da República que não apresentavam planos 

para acabar com situações de trabalho análogas à escravidão e ressaltou a necessidade de o 

Poder Legislativo atuar para combater este problema. Afirmou que as pessoas deveriam 

analisar, cuidadosamente, seus candidatos, pois alguns faziam muitas promessas ao longo 

da campanha eleitoral, mas poucos as cumpriam. Declarou, ainda, que os itens da cesta 

baixa tiveram seus preços duplicados e, com isso, quem ganhava salário mínimo enfrentava 

inúmeras dificuldades. Ao finalizar seu discurso, acrescentou que o aposentado era quem 

mais sofria, pois, além das despesas básicas, ainda precisava gastar um valor considerável 

com remédios. Em Pela Ordem, o vereador Edvaldo Lima dos Santos (MDB) assinalou 

que o orador que esteve à tribuna não deixou claro, em seu pronunciamento, a qual 

candidato à Presidência da República destinaria apoio. Em Pela Ordem, o edil Petrônio de 

Oliveira Lima (REP) lembrou que, em seu discurso, abordou a questão da escravidão que 

seguia enraizada na sociedade atual, de modo que não citou nomes, partidos ou governos.  

Oportunamente, a segunda Secretária, vereadora Eremita Mota de Araújo, no comando dos 

trabalhos legislativos, informou que o vereador Luiz Augusto de Jesus (UB) solicitou 
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autorização para se ausentar da presente Sessão com o objetivo de resolver assuntos 

pessoais. Logo após, disse que a assessoria do parlamentar Hélio Barreto dos Santos 

(PROS) informou que este se encontrava internado em uma unidade hospitalar. Na 

sequência, o edil Jhonatas Lima Monteiro (PSOL) destacou que os artesãos foram 

brutalmente impactados quando ocorreu a extinção do segmento artesanal no Centro de 

Abastecimento e mencionou a presença de representantes de diversas categorias na galeria 

desta Casa.  Em seguida, afirmou que, apesar de não ter denunciado anteriormente, o fato 

lhe foi exposto há dias, de modo que precisou averiguar os detalhes para então se 

pronunciar à tribuna a respeito da Biblioteca Pública Municipal Arnold Silva. Salientou que 

esta era um patrimônio feirense por conta de sua estrutura e de seu acervo. Frisou que a 

atual situação da citada biblioteca era resultado do descaso do grupo político à frente da 

administração pública municipal nos últimos anos. Registrou que, sob a alegação de 

reformas na parte elétrica, a biblioteca estava fechada desde o mês de dezembro do ano de 

dois mil e dezenove e a previsão de conclusão da obra era de três meses, no entanto, no 

segundo semestre do ano de dois mil e vinte, a Prefeitura Municipal anunciou uma nova 

reforma, que asseguraria acessibilidade e uma ampla melhoria estrutural. Denunciou que, 

contudo, nada foi feito até o presente momento. Salientou que recebeu diversas denúncias 

de pessoas que estavam tristes com o descaso da Prefeitura Municipal em relação à 

biblioteca municipal. Afirmou que as pessoas tentavam utilizar o espaço provisório 

destinado à biblioteca, no entanto, não conseguiam. Registrou que o responsável pela 

fundação que geria a Biblioteca Pública Municipal Arnold Silva relatou que o espaço 

provisório não alocava nem mesmo nove mil dos vinte e cinco mil itens do acervo. 

Salientou que possuía fotos que comprovavam o descaso da gestão pública com a biblioteca 

municipal e a atual situação desta. Declarou que denunciou o fato ao Ministério Público 

Estadual, pois era necessário ressarcir o erário público através de um Termo de Ajuste de 

Conduta, bem como relatou que a biblioteca municipal deveria ser devolvida à população 

feirense. Em aparte, o vereador Silvio de Oliveira Dias (PT). Dando continuidade ao seu 

pronunciamento, o orador à tribuna afirmou que, enquanto morador do bairro Queimadinha, 

sempre frequentou a citada biblioteca e registrou que, em meio à realização da Feira do 

Livro de Feira de Santana – FLIFS, esta permanecia fechada ao público. Em aparte, o 

parlamentar Flávio Arruda Morais (PSB). Ao finalizar seu discurso, o orador à tribuna 

registrou que, durante a pandemia, Feira de Santana foi uma das únicas cidades que não 

fomentou apoio ao segmento cultural. Durante o pronunciamento do orador à tribuna, o 

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

Em seguida, o vereador Silvio de Oliveira Dias (PT) saudou os agentes de trânsito 
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presentes na galeria desta Casa ao tempo em que destacou as dificuldades que estes 

sofreram durante a pandemia em razão do descaso do Governo Municipal, bem como 

discorreu, brevemente, sobre um Projeto de Lei que tramitava nesta Casa e que os 

contemplará. Depois, tratou sobre os investimentos que o Governo do Estado realizava 

nesta cidade ao destacar o envio de cinco viaturas para os distritos feirenses, a pedido do 

Deputado Federal José Neto, o que irá garantir mais segurança pública para a população. 

Externou que a equipe do Governo do Estado esteve na Companhia de Desenvolvimento 

Urbano do Estado da Bahia – CONDER para dialogar sobre as ruas do entorno do Parque 

Lagoa Grande e, na oportunidade, ficou definido que sete ruas da localidade serão 

pavimentadas e outras doze terão a drenagem e a pavimentação refeitas através de dois 

milhões de reais oriundos de emendas parlamentares destinadas pelo Deputado Federal José 

Neto. Salientou que as emendas mencionadas foram destinadas, inicialmente, para o bairro 

Tomba, no entanto, o Prefeito Municipal não quis utilizar o valor para garantir melhorias à 

feirinha do local. Destacou que o governador Rui Costa anunciou que dará ordens de 

serviço para a construção da estrada de Tiquaruçu, no valor de quatorze milhões de reais, e 

também das estradas de Jaguara e Bonfim de Feira. Por fim, informou que a obra será feita 

pela empresa Amorim Barreto e citou os nomes de alguns políticos baianos do time do 

candidato à Presidência da República, Sr. Luís Inácio Lula da Silva. Logo após, o 

parlamentar Ivamberg dos Santos Lima (PT) cumprimentou os agentes de trânsito 

presentes na galeria desta Casa e destacou seu apoio ao projeto da referida categoria. 

Referiu-se ao discurso feito pelo edil Jhonatas Lima Monteiro (PSOL) sobre a biblioteca 

municipal ao destacar que foi autor do projeto “Biblioteca Digital”, que foi aprovado, 

anteriormente, nesta Casa, e declarar que cerca de cem mil reais do orçamento municipal 

seriam destinados para sua implementação. Questionou o motivo pelo qual, até o presente 

momento, nada foi feito ao frisar que o projeto estava pronto e a Prefeitura Municipal 

possuía os devidos recursos. Em seguida, registrou que ouviu, durante a Tribuna Livre que 

ocorreu na presente Sessão, que os artesãos clamavam pelo apoio do Poder Executivo e, por 

conta disto, externou que não poderia se calar, pois a categoria possuía um Termo de Ajuste 

de Conduta firmado com a Prefeitura Municipal a fim de que esta concedesse aos 

profissionais um local digno para trabalhar. Salientou que, até o presente momento, a 

Prefeitura Municipal apenas colocou a categoria em um galpão alugado, sem qualquer 

garantia ou assistência. Acrescentou que, se não fosse o processo judicial que tramitava na 

2º Vara da Fazenda Pública da Comarca de Feira de Santana e foi iniciado pelo Dr. Ernesto 

Cabral de Medeiros, os profissionais mencionados seguiriam desamparados. Relatou que os 

artesãos lutavam para que o processo tivesse andamento, bem como para conseguirem 
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comercializar seus produtos em um local digno. Indagou o motivo pelo qual a Prefeitura 

Municipal tratava os artesãos com descaso. Em aparte, o edil Edvaldo Lima dos Santos 

(MDB). Ao concluir seu discurso, o edil Ivamberg dos Santos Lima solicitou que o juiz da 

2º Vara da Fazenda Pública da Comarca de Feira de Santana, Dr. Nunisvaldo dos Santos, 

prosseguisse com o referido processo para que os trabalhadores pudessem trabalhar com 

dignidade. No momento destinado ao Grande Expediente, o edil José Marques de 

Messias (UB) referiu-se aos seus pares ao afirmar que, em meio ao período de campanha 

eleitoral, estes lutavam para garantir votos aos seus candidatos. Registrou que atuava nos 

“bastidores” e, em seguida, agradeceu ao Prefeito Colbert Martins da Silva Filho e ao 

Deputado Federal José Nunes, o qual destinou diversas emendas parlamentares ao distrito 

de Humildes. Destacou que o referido distrito sempre deveria ter representantes nesta Casa 

e afirmou que, para reivindicar melhorias ao candidato a Deputado Federal Gabriel Nunes, 

era necessário lhe assegurar uma quantidade expressiva de votos. Conclamou os habitantes 

do distrito mencionado ao registrar que, na eleição anterior, concedeu cerca de dois mil e 

quatrocentos votos ao Deputado Federal José Nunes. Por fim, relatou que, oportunamente, 

daria continuidade ao seu pronunciamento à tribuna e frisou que os agentes de trânsito 

poderiam contar com seu apoio. Na sequência, o vereador Jhonatas Lima Monteiro 

(PSOL) referiu-se à rejeição ao Veto referente à proposição que versava sobre o percentual 

de recomposição salarial para os servidores municipais, a qual alterava o aumento de cinco 

para onze por cento, em conformidade com as perdas inflacionárias. Salientou que o 

cálculo foi feito com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA nos 

últimos doze meses e, como ato de justiça, o Poder Legislativo corrigiu uma distorção 

apresentada pelo Poder Executivo. Frisou que o Legislativo tinha um prazo para informar à 

administração pública municipal a rejeição do veto, o que foi feito após o fechamento da 

última folha de pagamento dos servidores. Referiu-se ao Prefeito Municipal Colbert 

Martins da Silva Filho ao destacar que este não valorizava o serviço público e apenas se 

preocupava em fazê-lo após anos de manifestações das categorias e pressões sociais. 

Afirmou que, após promulgação nesta Casa, a matéria passaria a valer como uma lei que 

deveria ser respeitada, com vigência a partir do próximo dia trinta de setembro. Salientou 

que a população deveria se atentar a isto para averiguar como o Prefeito Municipal iria se 

comportar às vésperas das eleições. Registrou que diversas categorias do serviço público 

questionavam detalhes acerca da rejeição do veto mencionado e reiterou que era necessário 

lutar pela valorização dos servidores públicos municipais. Em seguida, externou que, apesar 

das denúncias, a Prefeitura Municipal não priorizava os espaços de comércio popular e 

salientou que as pessoas que circulavam nas feiras municipais percebiam que estas eram 
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negligenciadas pelo poder público apesar do esforço diário dos comerciantes. Destacou que 

havia acúmulo de lixo e que os banheiros se encontravam em uma situação vergonhosa ao 

afirmar que as feiras eram fundamentais para o sustento de diversas famílias neste 

município. Citou a feira localizada no bairro Cidade Nova ao declarar que a população que 

frequentava o espaço queixava-se do abandono e da sujeira do local, além da falta de 

estrutura. Ressaltou que muitos comerciantes sofriam perseguições do denominado “rapa” e 

destacou que esta situação era absurda ao relatar que as feiras se configuravam como um 

pilar na economia de Feira de Santana. Expôs, ainda, que o Prefeito Municipal deveria 

respeitar os feirantes. Logo após, comentou sobre o Shopping Popular ao registrar que 

ocorreu a venda inescrupulosa de área pública para benefício privado, o que gerava 

transtornos e sofrimento aos comerciantes. Relatou que o Centro de Abastecimento foi 

abandonado pelo poder público municipal e salientou que as taxas cobradas deveriam ser 

utilizadas para assegurar a melhoria estrutural do espaço público. Por fim, salientou que os 

espaços de comércio popular deveriam ser tratados com dignidade. Posteriormente, o 

vereador José da Costa Correia Filho (PATRI) questionou o motivo pelo qual os 

representantes da Associação dos Professores Licenciados do Brasil – APLB não 

compareceram a esta Casa neste dia, que, para si, simbolizava a luta dos professores da rede 

estadual de ensino contra o Governador Rui Costa. Externou que a APLB era uma 

vergonha para esta cidade. Referiu-se aos agentes de trânsito ao dizer que desejava 

colaborar com a categoria, mas salientou que o Projeto de Lei que versava sobre benefícios 

para estes profissionais deveria ser entregue aos vereadores. Depois, comunicou que 

encaminhará um Ofício ao Tribunal Regional Eleitoral – TRE e à Secretaria de Educação 

para questionar onde os mais de quatro mil eleitores que votavam em vinte sessões do 

Colégio Ernestina Carneiro irão proceder à votação, visto que a supracitada unidade de 

ensino entrará em reforma. Solicitou, ainda, que os novos locais de votação fossem 

amplamente divulgados. Destacou que os eleitores deveriam observar se o número digitado 

na urna correspondia à foto do candidato desejado para somente depois confirmar o voto a 

fim de que as eleições ocorressem de modo “transparente e seguro”. Salientou que haverá 

fiscais nas sessões, bem como policiais militares e federais estarão nas ruas, de modo que 

as pessoas poderão se comunicar com eles caso alguma urna esteja com defeito.  Logo 

após, lamentou a morte do Sr. Marcos Douglas Júnior, no último fim de semana, no bairro 

Rua Nova. Criticou o fato de o partido PSOL, ao qual o edil Jhonatas Lima Monteiro era 

filiado, ter se aliado ao candidato à Presidência da República, Sr. Luiz Inácio Lula da Silva, 

e ao Governador Rui Costa nesta eleição, ao tempo em que expôs que nunca se aliará ao 

partido dos trabalhadores (PT), apesar de ter sido convidado anteriormente. Por fim, disse 
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que o edil Flávio Arruda Morais (PSB) divulgou que determinada rua foi asfaltada mesmo 

após fazer duras críticas ao Governo Municipal. Em aparte, o vereador Flávio Arruda 

Morais (PSB). Neste momento, a segunda Secretária desta Casa, vereadora Eremita Mota 

de Araújo, assumiu o comando da Mesa Diretiva e solicitou que o edil Ivamberg dos Santos 

Lima ocupasse a primeira Secretaria, ad hoc, para proceder à leitura do Projeto de Lei 

Complementar n/nº 03/2022, de iniciativa do Poder Executivo Municipal, que “Altera 

disposições e anexos da Lei Complementar nº 01/1994 (Estatuto dos Servidores), e da Lei 

Municipal nº 2021/1998 (Lei da criação da SMT), que versam sobre o cargo dos Agentes 

de Trânsito, e dá outras providências”. Em Pela Ordem, o vereador Edvaldo Lima dos 

Santos (MDB) solicitou cópia do projeto mencionado. Durante a Ordem do Dia, foram 

apreciadas as seguintes proposições: <Em segunda discussão, o Projeto de Lei nº 

037/2022, de autoria do edil Silvio de Oliveira Dias, foi aprovado pela unanimidade dos 

parlamentares presentes. Vale registar que, em declaração de voto, franqueou-se a palavra 

ao autor da proposição. Na sequência, o Presidente deste Parlamento, vereador Fernando 

Dantas Torres, assumiu o comando da Mesa Diretiva. Em Pela Ordem, o vereador Sílvio 

de Oliveira Dias solicitou que a presente Sessão fosse suspensa por cinco minutos para que 

a professora Laiza Carvalho, Diretora da Zona Sertaneja da APLB-Sindicato, se 

pronunciasse a respeito do Projeto de Lei Ordinária nº 037/2022. Logo após, a presente 

Sessão foi suspensa e reaberta em seguida. Em primeira discussão, o Projeto de Lei nº 

042/2022, de iniciativa do Poder Executivo, com Pareceres exarados pela Comissão de 

Constituição, Justiça e Redação – CCJR; pela Comissão de Finanças, Orçamento e 

Fiscalização – CFOF e pela Comissão de Obras, Urbanismo, Infraestrutura Municipal, 

Agricultura e Meio Ambiente – COUIAMA, e Emendas nº 01 e 02/2022, de lavra do 

parlamentar Silvio de Oliveira Dias, e 03 e 04/2022, de autoria do vereador Jhonatas Lima 

Monteiro, todas com Pareceres exarados pela CCJR. Em Questão de Ordem, o vereador 

Silvio de Oliveira Dias solicitou retirada de pauta da Emenda nº 01/2022, de sua autoria. 

Em Pela Ordem, o vereador Ivamberg dos Santos Lima apresentou Emenda, em coautoria 

com a parlamentar Luciane Aparecida Silva Brito Vieira, e, consequentemente, o Projeto de 

Lei Ordinária nº 042/2022 seguiu às comissões. Oportunamente, o Presidente desta Casa 

antecipou que a emenda supracitada prejudicará a proposição, pois estabelece apenas dez 

anos de concessão. Lembrou que, em Juazeiro, foram concedidos vinte anos. Em primeira 

discussão, o Projeto de Lei nº 055/2022, de lavra do vereador Flávio Arruda Morais, com 

Parecer exarado pela CCJR, em votação, aprovado por unanimidade dos presentes. Em 

Pela Ordem, o edil José Carneiro Rocha solicitou adiamento de pauta da proposição 

mencionada por duas Sessões para averiguar se existia legislação análoga aprovada por esta 
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Casa. Vale registrar que, após ser submetido à apreciação plenária, o pleito foi aprovado 

pela unanimidade dos parlamentares presentes. Em primeira discussão, o Projeto de Lei 

nº 056/2022, de iniciativa do edil Jhonatas Lima Monteiro, com Parecer exarado pela 

CCJR, em votação, aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Em votação à 

matéria, esta também foi aprovada por unanimidade dos presentes. Vale registrar que, em 

declaração de voto, franqueou-se a palavra ao autor do projeto. Em Pela Ordem, o 

vereador José Carneiro Rocha solicitou que os Projetos de Decreto Legislativo nºs 020, 

021, 025 e 032/2022, respectivamente, de lavra dos vereadores Flávio Arruda Morais, José 

Carneiro Rocha, Eremita Mota de Araújo e Jurandy da Cruz Carvalho, todos com Pareceres 

exarados por Comissão Especial para Análise de Concessão de Honraria, fossem apreciados 

em bloco. Solicitou, ainda, que o Projeto de Decreto Legislativo nº 038/2022, de autoria da 

Mesa Diretiva, fosse adiado de pauta por uma Sessão, pois, neste dia, se reunirá com o 

Prefeito Colbert Martins da Silva Filho e, provavelmente, ainda nesta tarde, o Chefe do 

Poder Executivo indicará um nome para o cargo de Procurador Geral do Município. Após 

apreciação plenária, os pleitos foram aprovados por unanimidade dos presentes. Em Pela 

Ordem, o edil Edvaldo Lima dos Santos solicitou que o Projeto de Decreto Legislativo nº 

038/2022 fosse apreciado na presente Sessão, no entanto, o pedido não foi acatado pela 

Mesa Diretiva. Sendo assim, em bloco e em discussão única, os Projetos de Decreto 

Legislativo nºs 020/2022, de autoria do parlamentar Flávio Arruda Morais; 021/2022, de 

lavra do edil José Carneiro Rocha; 025/2022, de iniciativa do vereador Eremita Mota de 

Araújo e 032/2022, de autoria do parlamentar Jurandy da Cruz Carvalho, todos com 

Pareceres exarados por Comissão Especial para Análise de Concessão de Honraria, em 

votação, aprovados por unanimidade dos presentes. Em votação às proposições, estas 

também foram aprovadas por unanimidade dos vereadores presentes com dezessete votos 

favoráveis. Vale registrar que, ainda em votação, concedeu-se oportunidade de 

pronunciamento aos parlamentares José Carneiro Rocha e Jurandy da Cruz Carvalho. Em 

Pela Ordem, o edil Sílvio de Oliveira Dias solicitou que fosse registada em Ata a presença 

do Pastor Luiz Maia, da Igreja da Graça, na galeria desta Casa. Oportunamente, os 

vereadores Fernando Dantas Tores e Sílvio de Oliveira Dias comentaram sobre a situação 

caótica vivenciada pelos habitantes do bairro Tomba e teceram críticas à administração 

pública municipal. Em votação única, o Requerimento nº 228/2022, de iniciativa do edil 

Silvio de Oliveira Dias, foi aprovado por unanimidade dos presentes. Vale registrar que, 

ainda em votação, franqueou-se a palavra aos edis Silvio de Oliveira Dias, Edvaldo Lima 

dos Santos, que concedeu aparte ao vereador Sílvio de Oliveira Dias; Jhonatas Lima 

Monteiro e Ivamberg dos Santos Lima. Oportunamente, os parlamentares Fernando Dantas 
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Torres, Edvaldo Lima dos Santos e Jhonatas Lima Monteiro comentaram, de maneira 

irônica, sobre a visita da candidata à Presidência da República, Sra. Simone Tebet, a Feira 

de Santana e teceram críticas ao Prefeito Colbert Martins da Silva Filho. Em Pela Ordem, 

o vereador Sílvio de Oliveira Dias solicitou que o Presidente desta Casa, edil Fernando 

Dantas Torres, instaurasse a comissão parlamentar de inquérito (CPI) do transporte coletivo 

até o final deste ano. Na sequência, o Presidente desta Casa solicitou que todos os presentes 

ficassem de pé para a Promulgação do Decreto Legislativo nº 023/2022, que “Concede a 

Comenda Maria Quitéria ao Sr. João Dias de Santana, e dá outras providências”. Logo 

após, foi prestado um minuto de silêncio, em Homenagem Póstuma, ao soldado PM 

Marcos Douglas de Oliveira Evangelista Júnior>. Nada mais havendo por tratar, o 

Presidente desta Casa, edil Fernando Dantas Torres, declarou encerrada a presente Sessão, 

às onze horas e quarenta e oito minutos, sendo convocada outra para amanhã, dia quatorze 

de setembro do ano em curso, à hora regimental, com a seguinte pauta: <o que ocorrer>. 

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.       

 


