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Ata da 87ª 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 30 de 

agosto de 2022. 

 

Aos trinta 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 sétima Sessão 

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

qual, à exceção dos parlamentares Jurandy da Cruz Carvalho e Pedro Cícero Marcenio 

Silva, 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, 

Petrônio Oliveira Lima, Ronaldo Almeida Caribé, Sílvio de Oliveira Dias e Valdemir da 

Silva Santos. Amparado pelo Regimento Interno, o vereador Fernando Dantas Torres, 

Presidente desta Casa, declarou aberta a presente Sessão e solicitou que o vereador Edvaldo 

Lima dos Santos 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 primeira Secretária, vereadora Luciane 

Aparecida Silva Brito Vieira, a leitura das matérias previamente constantes para o 

Expediente do dia, que vão a seguir: <Projetos de Lei nºs 074 e 077/2022, ambos de 

autoria do edil Fenando Dantas Torres, que, respectivamente, “Institui no âmbito do 

município disposições acerca da publicidade das obras inacabadas no município de Feira de 

Santana, e dá outras providências” e “Dispõe sobre a garantia à gratuidade no transporte 

público municipal aos recenseadores da fundação Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística – IBGE no âmbito do município de Feira de Santana” e nº 076/2022, de lavra do 

vereador Emerson Costa dos Santos, que “Veda a cobrança em academias de ginásticas, 

unidades de promoção de saúde física e similares de valores adicionais de profissionais de 

educação física autônomos (personal trainers) ou de clientes/beneficiários, assegurando 

livre acesso às hipóteses específicas”. Projeto de Decreto Legislativo nº 040/2022, de 

iniciativa do parlamentar Josse Paulo Pereira Barbosa, que “Dispõe sobre a concessão de 
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Título de Cidadão Feirense ao Sr. Antonio Henrique da Silva, e dá outras providências”. 

Pareceres exarados pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação – CCJR: nº 

135/2022, opinando pelo indeferimento do Projeto de Lei nº 059/2022, de autoria do edil 

Pedro Cícero Marcênio Silva, e nºs 136, 137, 138 e 140/2022, opinando, respectivamente, 

pelo deferimento dos seguintes Projetos de Lei: 060, 061, 062 e 064/2022, de autoria, na 

devida ordem, do Poder Executivo e dos parlamentares Fernando Dantas Torres, Jhonatas 

Lima Monteiro e Marcos Antônio dos Santos Lima. Pareceres s/nº, todos exarados por 

Comissão Especial para Análise de Concessão de Honraria, opinando pelo deferimento dos 

Projetos de Decreto Legislativo nºs 023, 024, 026 e 027/2022, todos de iniciativa da 

vereadora Eremita Mota de Araújo; 021 e 022/2022, respectivamente, de lavra dos 

parlamentares José Carneiro Rocha e Ivamberg dos Santos Lima. Requerimentos nºs 220 e 

225/2022, de iniciativa dos edis Fernando Dantas Torres e Flávio Arruda Morais. 

Indicações nºs 1.151 a 1.162/2022, de autoria dos edis Sílvio de Oliveira Dias, Emerson 

Costa dos Santos e Jhonatas Lima Monteiro. Moção nº 065/2022, de lavra do vereador 

Edvaldo Lima dos Santos. Correspondências: Ofício nº 033/2022, datado de 25 de agosto 

do ano em curso e assinado pela vereadora Luciane Aparecida Silva Brito Vieira, 

informando que se ausentará das sessões no período de 12 a 15 do mês de setembro para 

participar do 24º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, no qual 

receberá o Prêmio Anna Nery de Honraria da Enfermagem Brasileira. Ofício nº 035/2022, 

datado de 26 de agosto do corrente ano e assinado pelo Sr. Gustavo Laporte Amaral, 

Coordenador do NTN Feira de Santana, solicitando fazer uso da palavra, em Tribuna Livre, 

para apresentar o programa e a instituição NEOJIBA. OF. SMT/Nº 074/2022, datado de 29 

de julho do ano em curso e assinado pelo Sr. Cleudson Santos Almeida, Diretor 

Superintendente da Superintendência Municipal de Trânsito – SMT, encaminhando para 

apreciação desta Egrégia Casa da Cidadania a documentação relativa à receita e despesa da 

mencionada Superintendência, referente ao mês de junho de 2022. OF. PROCON – 

046/2022, datado de 28 de agosto do corrente ano e assinado pelo Sr. Antonio Mauricio 

Santana de Carvalho, Superintendente da Superintendência Municipal de Proteção e Defesa 

do Consumidor – PROCON/FSA, encaminhando a esta Casa os Balancetes de despesa e 

receita da referida superintendência, referente ao mês de julho de 2022>. No Horário das 

Lideranças Partidárias, o vereador Luiz Augusto de Jesus (UB e Liderança do 

Governo) registrou que, no dia anterior, participou de uma reunião, realizada no Centro de 

Convenções Salvador – CCS e convocada pelo candidato a Governador do Estado da 

Bahia, Sr. Antônio Carlos Magalhães Neto (ACM Neto), que contou com a presença dos 

candidatos a deputados estaduais e federais e possibilitou que todos tivessem conhecimento 
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do plano de governo daquele. Salientou que diversos prefeitos, vereadores e ex-prefeitos 

também participaram do evento e frisou que este contou com a participação de mais de 

cinco mil pessoas. Externou que, caso seja eleito, o referido candidato propiciará o 

desenvolvimento da Bahia nos diversos âmbitos e assegurará investimentos na saúde a fim 

de reduzir o caos no sistema de regulação. Ressaltou, ainda, que o citado candidato 

trabalhará a fim de diminuir os índices de criminalidade e que garantirá melhorias no 

âmbito educacional. Destacou esperar que o candidato supracitado honrasse com seus 

compromissos de campanha e comentou que, de acordo com a Constituição Federal, a 

população deveria ter seus direitos assegurados, sobretudo através de investimentos nas 

áreas de saúde, educação e segurança pública. Discorreu sobre a ampliação do setor 

industrial deste estado, assim como acerca da necessidade de investir em obras e na 

construção de escolas de tempo integral. Comentou, ainda, sobre a importância de priorizar 

a zona rural através da criação de programas de incentivo à agricultura e destacou que a 

palestra proferida no dia anterior foi excelente ao expor que acreditava no citado candidato. 

Discorreu, brevemente, sobre a trajetória política deste ao dizer que ACM Neto era um 

excelente gestor e que, apesar de ser jovem, estava preparado para assumir o Governo do 

Estado. Relatou que, enquanto Prefeito de Salvador, o referido candidato demonstrou para a 

população a sua competência e habilidade em governar. Em aparte, o vereador Edvaldo 

Lima dos Santos (MDB). Dando continuidade ao seu pronunciamento, o orador à tribuna 

destacou que quatorze partidos apoiavam o candidato ACM Neto e frisou que cada cidadão 

poderia votar em quem desejasse. Externou que cada candidato possuía uma estratégia de 

campanha e comentou sobre o percentual de votos válidos para ACM Neto nas pesquisas 

veiculadas nos meios de comunicação nos últimos dias ao reiterar que este estava preparado 

para assumir o Governo do Estado da Bahia. Neste momento, o edil Petrônio Oliveira Lima 

(REP) cedeu seu tempo de pronunciamento ao parlamentar Luiz Augusto de Jesus (UB), o 

qual prosseguiu com seu discurso ao afirmar que era candidato a Deputado Estadual pelo 

partido União Brasil e tinha muito trabalho prestado, sobretudo neste município. Ressaltou 

que, se assim o povo desejasse, seria eleito para representar este município na Assembleia 

Legislativa da Bahia – ALBA e mencionou a quantidade de votos que obteve nas últimas 

eleições. Destacou que seus eleitores prosseguiam consigo, pois sabiam que, enquanto 

cidadão e político, sempre foi leal ao seu grupo. Externou que, por muitas vezes, foi 

perseguido nesta Casa e afirmou que sempre concedeu voto favorável aos projetos de lei 

que representavam o melhor para Feira de Santana. Por fim, convidou os presentes para 

participarem do lançamento de sua campanha, o qual ocorrerá no próximo sábado, às nove 

da manhã, no restaurante Kilo Grill. Neste momento, a segunda Secretária desta Casa, 
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vereadora Eremita Mota de Araújo, assumiu o comando da Mesa Diretiva. Na sequência, o 

vereador Fernando Dantas Torres (PSD) referiu-se ao discurso do edil Luiz Augusto de 

Jesus (UB) ao afirmar que o tempo passava e aqueles que acompanhavam a política em 

Feira de Santana percebiam como alguns políticos propagavam inverdades em seus 

discursos. Declarou que o grupo do ex-Prefeito José Ronaldo de Carvalho preparou uma 

armadilha contra o ex-Prefeito Tarcízio Pimenta e frisou que, à época, tentou alertá-lo. 

Afirmou que poucos edis continuaram fiéis aos seus grupos políticos e mencionou os 

vereadores José Marques de Messias (UB) e Eremita Mota de Araújo (PSDB). Questionou 

como algum parlamentar poderia se pronunciar à tribuna para relatar que jamais traíra 

alguém quando havia uma imprensa atuante em Feira de Santana. Em seguida, informou 

que o Prefeito Colbert Martins da Silva Filho lhe convidou para uma reunião na Prefeitura 

Municipal e afirmou que não voltaria ao local durante a gestão deste, pois, da última vez, 

foi recebido com agressões físicas. Relatou que o jornalista Marcos Valentim também foi 

agredido e acrescentou que, durante uma reunião, a qual contou com a presença do edil 

Jhonatas Lima Monteiro (PSOL), o Prefeito Colbert Martins da Silva Filho afirmou que 

não poderia pagar os onze por cento de aumento salarial para os servidores municipais, de 

modo que precisaria fazer uma proposta alternativa. Externou que, no entanto, até o 

presente momento, isto não ocorreu. Afirmou que o Prefeito Colbert Martins da Silva 

Filho, em suas entrevistas, atribuía os problemas deste município a esta Casa e mencionou 

o que ocorreu em relação à Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO. Registrou que a 

Prefeitura Municipal tinha como pagar o referido reajuste, pois as despesas com pagamento 

de pessoal poderiam alcançar o limite prudencial. Informou que concedeu vinte por cento 

de aumento salarial aos servidores efetivos desta Câmara Municipal neste ano e mais vinte 

por cento estava previsto para o ano seguinte, durante a gestão da vereadora Eremita Mota 

de Araújo (PSDB). Frisou que, em dois mil e vinte e quatro, os servidores desta Casa terão 

mais dez por cento de aumento salarial ao enfatizar que os salários dos servidores da 

Prefeitura Municipal estavam defasados. Em aparte, o edil Josse Paulo Pereira Barbosa 

(PSC). Dando continuidade ao seu pronunciamento, o orador à tribuna reiterou que, na 

referida reunião, a qual ocorreu no Hotel Atmosfera, um aliado do Prefeito Colbert Martins 

da Silva Filho gravou seu pronunciamento em um momento de descontração com o edil 

Jhonatas Lima Monteiro (PSOL) e outras pessoas. Afirmou que não tinha segredos e que 

falava aquilo que desejava na frente de qualquer pessoa. Em seguida, teceu elogios ao 

Secretário Municipal da Fazenda, Sr. Expedito Eloy, ao expor que este, oportunamente, 

afirmara que as despesas relativas ao pessoal representavam cerca de quarenta e seis por 

cento do orçamento e destacou que o referido secretário era uma pessoa de confiança. 
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Externou que, quando os parlamentares sugeriram onze por cento de aumento para os 

servidores da Prefeitura Municipal, agiram com responsabilidade e se colocaram à 

disposição para ouvir as propostas do Prefeito Colbert Martins da Silva Filho. Informou 

que, durante a discussão da LDO, o Prefeito Municipal afirmou que fecharia as unidades de 

pronto atendimento (UPAs) dos bairros Queimadinha e Mangabeira porque esta Casa ainda 

não tinha aprovado a referida proposição. Em aparte, os edis José Carneiro Rocha (MDB) e 

Jhonatas Lima Monteiro (PSOL). Ao concluir seu pronunciamento, o vereador Fernando 

Dantas Torres (PSD) afirmou que o Prefeito Municipal, ao conceder entrevistas, atribuirá 

os problemas deste município a esta Câmara, que, para si, fazia um brilhante trabalho ao 

atuar na defesa do servidor público e das diversas categorias. Neste momento, o Presidente 

deste Legislativo, edil Fernando Dantas Torres, assumiu o comando da Mesa Diretiva. 

Logo após, o parlamentar Josse Paulo Pereira Barbosa (PSC), em tempo cedido pela 

vereadora Eremita Mota de Araújo (PSDB), congratulou os vereadores Fernando Dantas 

Torres (PSD) e Jhonatas Lima Monteiro (PSOL) ao destacar que estes foram exemplares 

quando o Prefeito Colbert Martins da Silva Filho demonstrou o desejo de discutir sobre os 

interesses da população feirense. Declarou que o edil Jhonatas Lima Monteiro (PSOL) 

representou os vereadores desta Casa e afirmou que o Prefeito Municipal, em suas ações, 

demonstrava que não resolvia os problemas de Feira de Santana porque não queria. 

Comentou que, neste dia, o Chefe do Poder Executivo se encontrava em Brasília e, ao 

conceder entrevistas, informava que estava acertando questões relativas ao empréstimo no 

valor de cinquenta e oito milhões de dólares com a Venezuela. Registrou que, 

provavelmente, o Prefeito Colbert Martins da Silva Filho acreditava que os parlamentares 

eram loucos e expôs que a Presidência desta Casa devolveu cerca de dois milhões de reais à 

Prefeitura Municipal, no entanto, até o presente momento, os vereadores não sabiam o que 

foi feito com o valor. Salientou que diversas escolas e unidades de saúde estavam 

destruídas, profissionais seguiam com seus salários atrasados e faltavam insumos nos 

postos de saúde. Comentou que a unidade de saúde localizada no distrito de Jaguara carecia 

de um médico e frisou que o Chefe do Poder Executivo deveria ser solidário às pessoas e 

propiciar melhorias neste município. Frisou que o Prefeito Colbert Martins da Silva Filho 

negligenciava Feira de Santana e expôs que, em breve, a população feirense terá 

conhecimento de fatos envolvendo parlamentares desta Casa, o Prefeito Municipal e o ex-

Secretário Municipal de Saúde, Sr. Marcelo Britto. Ao concluir seu discurso, afirmou que, 

durante a campanha feita pelo candidato ACM Neto neste município, o Prefeito Colbert 

Martins da Silva Filho ficou isolado e frisou que este, na oportunidade, passou vergonha. 

Em Pela Ordem, o vereador Flávio Arruda Morais (PSB) disse que os candidatos não 
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usavam a imagem do Prefeito Municipal em suas campanhas e solicitou constar em Ata a 

presença do cantor Alan, assessor do vereador Valdemir da Silva Santos (PV), na galeria 

desta Casa. Durante o pronunciamento do orador à tribuna, o edil Edvaldo Lima dos Santos 

assumiu o comando da Mesa Diretiva. Posteriormente, o vereador José da Costa Correia 

Filho (PATRI) teceu severas críticas ao Governo do Estado da Bahia ao comentar sobre o 

Planserv, plano que pagava há trinta e dois anos, e relatou que, atualmente, não conseguia 

marcar sequer uma consulta. Referiu-se ao candidato ACM Neto, bem como ao ex-Prefeito 

José Ronaldo de Carvalho, ao solicitar que a resolução das pendências do referido plano 

fosse uma prioridade na gestão daquele, pois diversas pessoas estavam sendo penalizadas. 

Disse que as consultas só estavam sendo agendadas para outubro e exames complexos eram 

negados. Em seguida, disse que, caso seus candidatos a deputado, Srs. Pablo Roberto e Zé 

Chico, sejam eleitos, cobrará, a partir de janeiro de dois mil e vinte e três, a resolução das 

pendências relativas ao Planserv. Relatou que Feira de Santana necessitava de aparelhos 

para realização de exames de tomografia e ressonância magnética e salientou esperar que o 

seu candidato ao Senado, Sr. Cacá Leão, destinasse recursos para a compra destes 

equipamentos. Salientou que, caso os compromissos firmados por este não sejam 

cumpridos, passará a cobrá-los na tribuna desta Casa a partir de fevereiro do próximo ano.  

Ao concluir seu pronunciamento, referiu-se ao edil Josse Paulo Pereira Barbosa (PSC) ao 

dizer que o Prefeito Colbert Martins da Silva Filho foi eleito pelo povo e, na condição de 

gestor, mandava neste município, ao contrário do que pensavam alguns vereadores que 

achavam que podiam determinar o aumento salarial dos servidores municipais. Neste 

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

comando da Mesa Diretiva. Em seguida, o edil Edvaldo Lima dos Santos (MDB) 

discorreu sobre a Moção de Louvor nº 065/2022, de sua autoria, elaborada a fim de 

congratular os padres e bispos da Igreja Católica pelo trabalho prestado à sociedade e 

afirmou que estes representavam o povo brasileiro e os princípios cristãos. Destacou que os 

representantes da igreja católica defendiam a família brasileira e salientou que seguiria 

orando por eles por conhecer o trabalho que realizavam. Fez a leitura da citada moção e 

destacou que os partidos de esquerda eram favoráveis ao aborto, à ideologia de gênero e à 

legalização das drogas. Frisou que muitos padres foram penalizados por suas crenças e por 

defenderem a família brasileira. Comentou que o bispo católico, Dom José Rui Gonçalves, 

orientou seus fiéis a lutarem contra o comunismo, assim como outros padres repudiaram 

ideologias que afrontavam os princípios cristãos. Mencionou outros representantes da igreja 

católica que lutavam contra as ideologias disseminadas por partidos de esquerda e ressaltou 

que evangélicos e católicos, frequentemente, eram perseguidos por comunistas. Ao concluir 
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seu discurso, conclamou seus pares a destinarem voto favorável à citada Moção de Louvor 

ao afirmar que, na Nicarágua, cujo governo era apoiado por partidos esquerdistas do Brasil, 

igrejas católicas foram fechadas, o que não poderia ser permitido. Oportunamente, o 

primeiro Vice-Presidente, vereador Silvio de Oliveira Dias, no comando dos trabalhos 

legislativos, destacou que não poderia seguir calado após o pronunciamento do orador à 

tribuna e frisou que havia guerra religiosa apenas entre judeus e palestinos no Oriente 

Médio. Externou, ainda, que tentavam manipular a religião de forma a conduzir as ações 

políticas do povo. Por fim, expôs que um verdadeiro cristão não disseminava ódio e 

intolerância. Em Pela Ordem, o vereador Edvaldo Lima dos Santos (MDB) observou que o 

primeiro Vice-Presidente, no comando dos trabalhos legislativos, não poderia interferir nos 

debates. Oportunamente, o primeiro Vice-Presidente, vereador Sílvio de Oliveira Dias, 

argumentou que não era permitido aos parlamentares destilar ódio e disseminar mentiras à 

tribuna. Assegurou que não seria omisso ao afirmar que o vereador Edvaldo Lima dos 

Santos (MDB) propagava inverdades ao dizer que ocorria uma guerra religiosa na 

Nicarágua. Em Pela Ordem, o vereador Valdemir da Silva Santos (PV) destacou que, mais 

uma vez, a Mesa Diretiva não cumpria com rigor o que estava estabelecido no Regimento 

Interno acerca do tempo de pronunciamento destinado aos parlamentares. Em Pela Ordem, 

o edil Marcos Antônio dos Santos Lima (UB) solicitou apoio para aprovação do Projeto de 

Lei Ordinária, de sua autoria, que denominava um logradouro, localizado nas imediações 

da avenida Fraga Maia, como “Irmão Lázaro”. Argumentou que o homenageado, enquanto 

deputado, destinou emendas parlamentares para Feira de Santana. Logo após, o edil 

Ivamberg dos Santos Lima (PT) afirmou que o primeiro mandamento de Jesus Cristo era 

o amor e citou o trecho bíblico “amai-vos uns aos outros, como eu vos amei”. Declarou que 

o Presidente Jair Messias Bolsonaro, assim como alguns religiosos, propagava que os 

partidos de esquerda disseminavam coisas ruins. Relatou que o programa Minha Casa, 

Minha Vida concedeu habitação a diversas pessoas e ajudou muitos a sair da extrema 

miséria. Questionou o significado do amor, sentimento propagado por diversas pessoas, e 

ressaltou que era necessário comparar a gestão petista ao atual Governo Federal a fim de 

entender os conceitos da caridade. Em aparte, o edil José Carneiro Rocha (MDB). Dando 

continuidade ao seu discurso o orador à tribuna indagou se o edil que lhe aparteou 

apresentava verdades em seus pronunciamentos. Em seguida, afirmou que, ao acompanhar 

o site “O Protagonista”, teve conhecimento de que o Prefeito Municipal tinha duas folhas 

de pagamento à disposição, uma que considerava os cinco por cento de aumento e outra 

sem o referido reajuste. Mencionou as Leis nºs 4.091 e 4.092/2022 ao declarar que não 

entendia o motivo pelo qual o Prefeito Colbert Martins da Silva Filho ainda apresentava 
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dúvidas em relação ao pagamento dos servidores municipais. Ao concluir seu discurso, 

afirmou que, caso a próxima folha de pagamento não considere os cinco por cento de 

reajuste, o Prefeito Colbert Martins da Silva Filho estará transgredindo a lei. 

Oportunamente, o primeiro Vice-Presidente desta Casa, edil Silvio de Oliveira Dias, 

registrou que, neste dia, a jornalista Karina Góes, assessora de imprensa do vereador 

Ronaldo Almeida Caribé (MDB), completava mais um ano de vida. Neste momento, a 

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

Mesa Diretiva. Em Pela Ordem, o vereador Fernando Dantas Torres (PSD) solicitou que 

fosse submetida à apreciação plenária a possiblidade de encerrar a presente Sessão às onze 

horas e quarenta minutos a fim de que os componentes da Mesa Diretiva, em reunião, 

definissem os membros da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Shopping Popular. 

Em Pela Ordem, o vereador José Carneiro Rocha (MDB), diante do pedido do vereador 

que lhe antecedeu, sugeriu a supressão do Grande Expediente a fim de dar início à Ordem 

do Dia após o Horário das Lideranças Partidárias. Sendo assim, após votação, o pleito foi 

acatado por unanimidade dos parlamentares presentes. Neste momento, o Presidente desta 

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

o vereador Silvio de Oliveira Dias (PT), no tempo destinado à Liderança da Oposição, 

disse que, durante a eleição do ano de dois mil e vinte, os servidores públicos municipais 

foram coagidos, assediados e forçados a votar em determinados candidatos sob pena de 

perder seus cargos. Comentou que, neste ano, o problema se repetia, pois servidores 

municipais denunciavam que sofriam ameaças ou eram exonerados porque externavam 

apoio a candidatos de um grupo político que não era ligado ao Chefe do Poder Executivo. 

Ressaltou que assédio moral era crime e registrou que, nesta manhã, recebeu o áudio de 

uma servidora do Hospital da Mulher, a qual relatava que sofreu ameaças ao expor que 

destinaria seu voto, nas próximas eleições, a um candidato diferente daquele apoiado pela 

diretora da unidade de saúde mencionada. Disse que o medo estava instalado nesta cidade e 

era promovido por alguns vereadores desta Casa que não respeitavam os discursos de seus 

pares. Comunicou que o seu mandato estava disponível para receber as denúncias da 

população e orientou os servidores municipais a gravarem as conversas ou fazerem print da 

tela do celular para enviar-lhe as provas necessárias a fim de que as denúncias sejam feitas 

na tribuna desta Casa, no Tribunal Regional Eleitoral – TRE, no Poder Judiciário e na 

Polícia. Referiu-se ao edil Edvaldo Lima dos Santos (MDB) ao dizer que o pronunciamento 

deste na presente Sessão não representava o pensamento dos evangélicos que tinham amor 

e compaixão ao próximo e comentou que o referido parlamentar destilou ódio e mentiras, 

pois a esquerda jamais propagou o mal. Relatou que, para si, algumas pessoas se 
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aproveitavam do discurso religioso para disseminar o ódio. Por fim, afirmou que, para si, 

Jesus Cristo foi um verdadeiro comunista, pois pregou o acolhimento e a igualdade. Na 

sequência, o parlamentar Luiz Ferreira Dias (AVANTE) agradeceu a Deus ao afirmar 

que, ao visitar bairros e distritos, era acolhido pela população feirense. Destacou a 

importância dos comerciantes do Shopping Popular e do Feiraguay, bem como dos 

habitantes da zona rural, e externou que, caso seja eleito, entrará para a história de Feira de 

Santana. Comentou, brevemente, sobre a sua trajetória de vida e as dificuldades enfrentadas 

por si. Afirmou que estava nesta Casa para representar o povo e destacou que ficava triste 

com a negligência do Poder Executivo. Declarou que os vendedores ambulantes, os 

docentes, os agentes comunitários de saúde e de combate às endemias, os agentes de 

trânsito e demais profissionais clamavam por apoio e o conseguiam apenas através do 

trabalho dos edis deste Parlamento. Salientou que o Prefeito Municipal não se atentava às 

demandas da população e teceu críticas a este. Reiterou que, apesar de ser a segunda maior 

cidade da Bahia, Feira de Santana era negligenciada pelo poder público municipal e 

declarou que o saudoso Prefeito Colbert Martins da Silva foi um exemplo de gestor porque 

dialogava com a população. Expôs que até os vereadores da bancada governista 

queixavam-se em seus pronunciamentos à tribuna e afirmou que não entendia o motivo 

pelo qual estes ainda apoiavam o Prefeito Colbert Martins da Silva Filho. Ao tecer suas 

considerações finais, destacou que este foi o pior prefeito da história de Feira de Santana. 

Em seguida, o edil Valdemir da Silva Santos (PV) disse que, neste dia, muitos 

parlamentares comentaram sobre a importância do amor em seus discursos, no entanto, ao 

se constatar desvios nas verbas destinadas à merenda escolar e ao fornecimento de 

respiradores, era possível notar a ausência do referido sentimento em algumas pessoas. 

Destacou que pessoas menos favorecidas ficavam em filas intermináveis em busca de 

consultas e exames enquanto alguns se apropriavam do dinheiro público que deveria 

custear estes atendimentos. Em seguida, referiu-se ao Prefeito Colbert Martins da Silva 

Filho, enquanto vereador da bancada governista, ao conclamá-lo para adotar as 

providências necessárias em relação a alguns secretários municipais, que, para si, tratavam 

os vereadores com descaso. Frisou que as solicitações dos parlamentares, muitas vezes, não 

eram atendidas e lembrou que, em trinta dias, a eleição terá passado, mas esta Legislatura 

seguirá e os compromissos e demandas daqueles que os elegeram precisavam ser atendidos. 

Ao concluir seu pronunciamento, reiterou a necessidade de o Prefeito Colbert Martins da 

Silva Filho reordenar este município e priorizar os vereadores que faziam parte da bancada 

governista. Durante o pronunciamento do orador à tribuna, o primeiro Vice-Presidente, edil 

Silvio de Oliveira Dias, assumiu o comando da Mesa Diretiva. Em Pela Ordem, a 
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vereadora Eremita Mota de Araújo (PSDB) solicitou constar em Ata a presença do Sr. 

Robson Rios, Vice-Prefeito do Município de São José do Jacuípe, na galeria desta Casa. 

Em Pela Ordem¸ o edil Ivamberg dos Santos Lima (PT) solicitou a realização da chamada 

nominal, oportunidade na qual constatou-se as ausências dos parlamentares Flavio Arruda 

Morais (PSB), Jurandy da Cruz Carvalho (PL) e Pedro Cícero Marcenio Silva (CDN). Em 

Pela Ordem, o edil José Carneiro Rocha (MDB) questionou o motivo pelo qual a chamada 

nominal era realizada, pois não resultava no corte salarial dos vereadores faltosos. Desafiou 

a provarem que algum parlamentar desta Casa Legislativa tenha sofrido corte salarial por 

estar ausente em uma Sessão. Durante a Ordem do Dia, foram apreciadas as seguintes 

proposições: <Em segunda discussão, os Projetos de Lei nºs 027/2022, de autoria do edil 

Josse Paulo Pereira Barbosa, e 061/2022, de iniciativa do parlamentar Fernando Dantas 

Torres, foram adiados de pauta devido às ausências dos autores. Em primeira discussão, o 

Projeto de Lei nº 039/2022, de lavra do vereador Pedro Cícero Marcenio Silva, com 

Parecer exarado pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação – CCJR, também foi 

adiado de pauta devido à ausência do autor. Em Pela Ordem, o vereador Edvaldo Lima dos 

Santos solicitou que seus pares fossem consultados quanto à possibilidade de apreciar, em 

bloco, os Projetos de Decreto Legislativo nºs 028 e 030/2022, ambos de autoria do edil 

Josse Paulo Pereira Barbosa, e 029 e 031/2022, ambos de lavra do edil Emerson Costa dos 

Santos. Sendo assim, em votação, o pleito foi aprovado por unanimidade dos parlamentares 

presentes. Desse modo, em discussão única, os Projetos de Decreto Legislativo nºs 028 e 

030/2022, ambos de lavra do vereador Josse Paulo Pereira Barbosa, e 029 e 031/2022, 

ambos de autoria do parlamentar Emerson Costa dos Santos, com Pareceres exarados por 

Comissão Especial para Análise de Concessão de Honraria. Em votação às proposições e 

aos Pareceres, estes foram aprovados por unanimidade dos presentes. Em discussão única, 

o Projeto de Decreto Legislativo nº 032/2022, de iniciativa do parlamentar Jurandy da 

Cruz Carvalho, com Parecer exarado por Comissão Especial para Análise de Concessão de 

Honraria, foi adiado de pauta devido à ausência do autor. Vale registrar que, durante a 

apreciação dos projetos mencionados, franqueou-se a palavra ao edil José da Costa Correia 

Filho. Em Pela Ordem, o vereador Josse Paulo Pereira Barbosa convidou seus pares para 

participarem da Sessão Solene que ocorrerá nesta noite, às dezenove horas, a qual 

concederá a Comenda Maria Quitéria ao senhor Victor Alves. Neste momento, o segundo 

Vice-Presidente desta Casa, parlamentar Josse Paulo Pereira Barbosa, assumiu o comando 

da Mesa Diretiva e, em seguida, o transferiu ao Presidente, edil Fernando Dantas Torres. 

Em Questão de Ordem, o vereador Silvio de Oliveira Dias solicitou que os Requerimentos 

nºs 201/2022, de autoria do edil Edvaldo Lima dos Santos; 204, 205, 206 e 207/2022, todos 
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de iniciativa do parlamentar Luiz Augusto de Jesus; 217/2022, de lavra da vereadora 

Eremita Mota de Araújo; 218/2022  ̧ de lavra do edil vereador Silvio de Oliveira Dias e 

219/2022, de iniciativa do vereador Fernando Dantas Torres, fossem apreciados em bloco, 

sugestão que, após apreciação plenária, foi aprovada por unanimidade dos presentes. Em 

Pela Ordem, o vereador Jhonatas Lima Monteiro parabenizou o parlamentar Emerson 

Costa dos Santos pela iniciativa de conceder o Título de Cidadã Feirense à senhora Edna 

Queiroz, Presidente da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Feira de 

Santana. Neste momento, o segundo Vice-Presidente desta Casa, edil Josse Paulo Pereira 

Barbosa, assumiu o comando da Mesa Diretiva. Sendo assim, em votação única, os 

Requerimentos nºs 201/2022, de autoria do edil Edvaldo Lima dos Santos; 204, 205, 206 e 

207/2022, de iniciativa do parlamentar Luiz Augusto de Jesus; 217/2022, de lavra da 

vereadora Eremita Mota de Araújo; 218/2022  ̧de lavra do edil vereador Silvio de Oliveira 

Dias e 219/2022, de iniciativa do vereador Fernando Dantas Torres, foram aprovados por 

unanimidade dos presentes. Vale registrar que, ainda em votação aos Requerimentos 

supracitados, concedeu-se oportunidade de pronunciamento aos vereadores Fernando 

Dantas Torres, que foi aparteado pelos parlamentares José Carneiro Rocha e Edvaldo Lima 

dos Santos; Eremita Mota de Araújo; Silvio de Oliveira Dias e Marcos Antonio dos Santos 

Lima, que cedeu aparte ao edil Edvaldo Lima dos Santos. Em Questão de Ordem, o 

vereador Silvio de Oliveira Dias alertou que o Projeto de Lei Ordinária, de autoria do Poder 

Executivo Municipal, que solicitava licença desta Casa Legislativa para contrair 

empréstimos, não preenchia os requisitos legais tais como relatórios, viabilidade técnica e 

inclusão na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). Destacou que o referido projeto 

deveria ser devolvido para que o Governo Municipal realizasse as devidas correções. Em 

seguida, o segundo Vice-Presidente, vereador Josse Paulo Pereira Barbosa, realizou 

chamada nominal, momento no qual constatou-se as ausências dos edis Jurandy da Cruz 

Carvalho e Pedro Cícero Marcenio Silva. Em Pela Ordem, o vereador Petrônio Oliveira 

Lima criticou as constantes chamadas nominais e conclamou os parlamentares a 

permanecerem no Plenário. Neste momento, o segundo Vice-Presidente, parlamentar Josse 

Paulo Pereira Barbosa, nomeou uma Comissão Especial, composta pelos vereadores 

Petrônio Oliveira Lima, José da Costa Correia Filho e Jhonatas Lima Monteiro, para exarar 

Parecer ao Projeto de Decreto Legislativo nº 039/2022, de lavra do edil Valdemir da Silva 

Santos. Em seguida, o segundo Vice-Presidente solicitou que todos os presentes ficassem 

de pé para prestar um minuto de silêncio, em Homenagem Póstuma, à Sra. Lindinalva 

Brito de Oliveiraa, mãe do sonoplasta deste Legislativo>. Nada mais havendo por tratar, o 

segundo Vice-Presidente desta Casa, edil Josse Paulo Pereira Barbosa, declarou encerrada a 
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presente Sessão, às onze horas e sete minutos, sendo convocada outra para amanhã, dia 

trinta e um de agosto 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.       

 


