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Ata da 22ª Sessão Ordinária da Câmara 

Municipal de Feira de Santana, Estado da 

Bahia, referente à 1ª Etapa, do 3º Período, 

da 19ª Legislatura, realizada no dia 14 de 

fevereiro de 2023. 

 

Aos quatorze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e três, 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 vigésima segunda Sessão 

Ordinária, referente à primeira Etapa, do terceiro Período, da décima nona Legislatura, na 

qual, à exceção do parlamentar Jhonatas Lima Monteiro, 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, José Carneiro Rocha, 

José da Costa Correia Filho, José Marques de Messias, Josse Paulo Pereira Barbosa, 

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

Luiz Ferreira Dias, Marcos Antônio dos Santos Lima, Pedro Cícero Marcenio Silva, 

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

Silva Santos. Amparada pelo Regimento Interno, a vereadora Eremita Mota de Araújo, 

Presidente desta Casa, declarou aberta a presente Sessão. Em Pela Ordem, o edil José 

Carneiro Rocha (MDB) solicitou que fosse pautado para o dia de amanhã o Projeto de Lei 

nº 117/2022 de autoria do Poder Executivo referente a um convênio do governo municipal 

com o Programa Médicos pelo Brasil. Em Pela Ordem, o edil Luiz Augusto de Jesus (UB) 

solicitou que fosse pautado o Projeto de Lei que coloca o nome de praça esportiva do bairro 

da Conceição. Em seguida, a Presidente Eremita Mota de Araújo solicitou que o vereador 

Valdemir da Silva Santos, segundo Secretário, procedesse à leitura da Ata da Sessão 

anterior, a qual foi submetida à apreciação plenária e aprovada pela unanimidade dos edis 

presentes. Em seguida, solicitou do terceiro Secretário, vereador Edvaldo Lima dos Santos, 

a leitura das matérias previamente constantes para o Expediente do dia, que vão a seguir: < 

Parecer da Comissão de Constituição Justiça e Redação (CCJR) n° 002/2023 ao Projeto de 

Lei nº 002/2023 de autoria do edil Marcos Antônio dos Santos Lima, que "Dispõe sobre a 

obrigação das empresas terceirizadas comprovarem quitação de débitos relativos a tributos 

e dá outras providências", opinando pelo indeferimento da matéria. Parecer nº 009/2023 ao 

Projeto de Lei nº 007/2022 que: "Dispõe quanto à obrigatoriedade das empresas que 

participarem de licitações no âmbito do Município de Feira de Santana-Ba, a apresentarem 
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declaração de cumprimento da Lei Federal 10.097/2000 e dá outras providências”, 

opinando pela tramitação da matéria. Projetos de Lei n°s 05, 07 e 08/2023 de autoria 

respectiva dos vereadores Marcos Antônio dos Santos Lima, Ivamberg dos Santos Lima e 

do Poder Executivo que, respectivamente: "Dispõe sobre o benefício do pagamento de meia 

entrada em cinemas, shows, teatros, clubes, parque de exposição, eventos culturais, 

esportivos e educativos para os estudantes matriculados com carteira de estudante, e dá 

outras providências"; "Dispõe sobre gratuidade do sistema de transporte  público coletivo 

municipal aos candidatos inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio- ENEM, com 

provas realizadas no Município de Feira de Santana" e "Dispõe sobre prestação de serviços 

ao Município de Feira de Santana por parte de empresas que utilizam veículos motorizados, 

e dá outras providências". Requerimentos de n°s 33 a 37/2023, todos de autoria do edil 

Luiz Ferreira Dias. Indicações de n°s 77 a 88/2023 de autoria dos vereadores José da Costa 

Correia Filho, Luiz Augusto de Jesus, Luciane Aparecida Silva Brito Vieira e Silvio de 

Oliveira Dias. Moção n° 14/2023 de iniciativa do vereador Jurandy da Cruz Carvalho. 

Correspondências: Comunicação Interna n° 002/2023, datada de 10 de fevereiro de 2023 e 

assinada pelo vereador Jhonatas Lima Monteiro, justificando sua ausência na Sessão 

Ordinária do dia 14 de fevereiro do ano em curso. Ofícios n°s 12 a 16/2022 datados de 

28/12/2022 e assinados pelo vereador Luiz Ferreira Dias, então Corregedor da Casa, 

comunicando à então Mesa Diretiva a prolação dos Relatórios de arquivamento de n°s: 

01/2022; 01/2021; 02/2021; 02/2022 e 03/2022, com os seus respectivos anexos>. Durante 

a leitura do Expediente, o vereador Josse Paulo Pereira Barbosa (PSC) solicitou a palavra 

Pela Ordem e pediu que fosse colocada para apreciação plenária a suspensão do Pequeno e 

do Grande Expediente, tendo em vista a presença do atual governador da Bahia, Sr. 

Jerônimo Rodrigues, em Feira de Santana. Em Pela Ordem, o vereador Jurandy da Cruz 

Carvalho (PL) discordou do pedido e afirmou que o governador declarou que daria apenas 

atenção à imprensa não havendo motivo para suprimir o Pequeno e o Grande Expediente, o 

que foi reiterado pelo edil Valdemir da Silva Santos. Em Pela Ordem, o edil José Carneiro 

Rocha (MDB) sugeriu que fosse suprimido apenas o Grande Expediente, o que foi reiterado 

pelo edil Edvaldo Lima dos Santos. Em Pela Ordem, o vereador Pedro Cícero Marcenio 

Silva (Cidadania) discordou do pedido do edil Josse Paulo Pereira Barbosa. Em seguida, 

após o término da leitura do Expediente, o vereador Josse Paulo Pereira Barbosa Pela 

Ordem solicitou a supressão apenas do Grande Expediente. Desta forma, a Presidente 

Eremita Mota de Araújo submeteu à apreciação plenária a supressão do Grande Expediente, 

o que foi aprovado pela unanimidade dos edis presentes. Em Pela Ordem, o edil José da 

Costa Correia Filho (Patriota) solicitou um minuto de silêncio em homenagem póstuma à 
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psicóloga Carla Andrade Ferreira, funcionária do município, que cometeu suicídio. Em 

Pela Ordem, o vereador Luiz Ferreira Dias (Avante) solicitou que também fosse concedido 

um minuto de silêncio em homenagem póstuma ao Senhor Tiago Alves Costa, que faleceu 

após sofrer um acidente automotivo na Estrada do Feijão. No Horário destinado às 

Lideranças Partidárias, o vereador Pedro Cícero Marcenio Silva (Cidadania) declarou 

que a comunidade do Viveiros tem passado por uma situação difícil em relação as suas 

escolas, tanto a da rede estadual quanto a da rede municipal. Afirmou que conversando com 

a diretora da escola estadual, Sra. Neuma, esta declarou que existem em torno de 62 alunos 

fora da sala de aula, pois as salas estão cheias com cerca de 45 alunos e não tem como 

encaixar os remanescentes. Afirmou que citou o nome do vereador Ivamberg dos Santos 

Lima em conversa e que seria importante dialogar com a secretárias de educação do 

município e do estado sobre uma possível resolução do problema. Em aparte, o edil 

Ivamberg dos Santos Lima declarou que a maioria dos alunos é do ensino fundamental II e 

que para resolver o problema é preciso solicitar uma ampliação da instituição, 

acrescentando que esta questão é de competência do município e assumida pelo estado 

somente quando o município não tem condições de fazer. No entanto, declarou que com 

certeza esses alunos não ficarão sem estudar, pois a biblioteca e a sala de informática já se 

transformaram em sala de aula. Retomando seu discurso, o orador declarou que destinou 

verba de subvenção deste ano para a ampliação da referida escola e que espera que o 

Prefeito atenda ao pedido da comunidade. Em seguida, o vereador José da Costa Correia 

Filho (Patriota) solicitou que os Projetos de Decretos Legislativos de sua autoria fossem 

colocados em pauta, bem como cobrou resposta aos ofícios que encaminhou à presidência, 

salientando que os seus direitos devam ser respeitados e cumpridos. Pediu aos seus pares 

que apoiassem as honrarias propostas por ele que serão pautadas nesta Casa após a análise 

da Comissão Especial para Análise de Concessão de Honraria. Disse que fará uma Moção 

de parabéns pelos cem anos de existência da empresa Cerqueira Gonçalves e externou que 

apresentou Requerimento para que fosse realizada uma Sessão Especial no dia 29 de junho 

em homenagem à citada empresa. Depois, expôs sua tristeza pelo falecimento da Psicóloga 

Carla Andrade Ferreira, a qual desempenhava um belíssimo trabalho no bairro Gabriela e 

adjacências, ao tempo em que solicitou à Presidente Eremita Mota de Araújo autorização 

para se ausentar da sessão e comparecer no velório quando o corpo fosse liberado. 

Posteriormente, o edil Luiz Augusto de Jesus (UB) argumentou acerca da obra realizada 

na Praça Esportiva da Rua Heitor Vila Lobos, no Bairro da Conceição. Alegou que a obra 

de início enfrentou alguns problemas para sua efetivação por haver pessoas que queriam 

embargar, com isso, foi necessária uma nova licitação para contratação da empresa para 
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realização do serviço. A obra se reiniciou com um prazo maior para sua concretização. 

Disse que vai solicitar à comunidade que seja feito um abaixo-assinado para a elaboração 

de um Decreto de Lei a fim de pôr nessa praça o nome do ex-deputado federal Irmão 

Lazaro, como forma de homenageá-lo. Além disso, teceu elogios ao Governador da Bahia, 

Jerônimo Rodrigues, por ter ido a um programa de rádio enfatizar que honrará todos os 

compromissos assumidos para Feira de Santana, como exemplo, melhorias no Aeroporto da 

cidade, no Centro de Cultura Amélio Amorim (CCAAm) e na Universidade Estadual de 

Feira de Santana - UEFS. Esboçou também, como um pedido ao então Governador 

Jerônimo Rodrigues, que honrasse um compromisso assumido pelo ex-governador Rui 

Costa, atual Ministro-Chefe da Casa Civil da Presidência da República, que é a construção 

de um novo hospital que pudesse dar conta das necessidades da população de Feira de 

Santana, já que o Hospital Geral Clériston Andrade - HGCA se encontra defasado, e que o 

que foi realizado de fato foi uma reforma e ampliação do seu anexo. Acredita que o atual 

governador pode cumprir esse compromisso, elaborando um projeto de construção de um 

hospital de grande porte em uma área mais independente na cidade, e que acredita que há 

grande possibilidade de isso acontecer por ele ser filho de Feira de Santana e, 

principalmente, por ir a programas de rádios reafirmar seu compromisso com a cidade. Na 

sequência, o vereador Ivamberg dos Santos Lima (PT) saudou a Presidente desta Casa e 

os demais vereadores, bem como os presentes na galeria. Inicialmente, em resposta ao 

vereador Luiz Augusto de Jesus, disse haver uma promessa de campanha do Prefeito 

Colbert Martins da Silva Filho de construção de um Hospital Geral Municipal que se quer 

foi iniciada. Em contrapartida, declarou que o Hospital Estadual da Criança (HEC) e o novo 

Hospital Geral Clériston Andrade foram construídos e reformados durante a gestão do 

anterior Governador, o senhor Rui Costa. Prosseguindo, esclareceu um fato veiculado na 

imprensa, envolvendo seu nome que discorria sobre um provável afastamento seu do 

Deputado Zé Neto. Em primeiro lugar, disse ter sido convidado, no último domingo, para 

participar de uma sessão da união das associações para prestar-lhes apoio. Sendo assim, 

esclareceu que não esteve no distrito de Humildes juntamente com os vereadores Sílvio de 

Oliveira Dias, com Luiz, não especificando a qual edil se referia, e com o deputado Zé Neto 

por conta de tal compromisso. Segundo o vereador, nem sempre as agendas são 

compatíveis entre os edis. Portanto, afirmou que não é porque não esteve presente num 

determinado evento que está se afastando do grupo. Segundo o vereador, o grupo do qual 

faz parte está mais coeso do que nunca, trabalhando incansavelmente para levar Zé Neto à 

Prefeitura de Feira de Santana em dois mil e vinte e quatro. Disse estar junto ao grupo do 

atual Presidente da República e estará presente na inauguração do viaduto e no lançamento 



 

 

 

 

 
 

Feira de Santana 

CÂMARA  MUNICIPAL 
  Casa da Cidadania 

  

110 

 

RD 202322 

do programa “Minha casa, minha vida”. Por fim, agradeceu à união das associações pelo 

convite para participar da “plenária”, pois foi um sucesso, e declarou que tais articulações 

são muito boas para que se amplie a votação do deputado Zé Neto, provável candidato à 

prefeitura. Em aparte, o vereador Edvaldo Lima dos Santos disse que, em verdade, o 

deputado Zé Neto já está a antecipar sua candidatura à Prefeitura – o que foi contestado 

pelo orador à tribuna, que disse que a possibilidade do citado deputado ser candidato é uma 

percepção pessoal sua, já que ainda não é pré-candidato. Na sequência, o edil Silvio de 

Oliveira Dias (PT) após saudar os presentes desejou que a Presidente desta Casa, 

vereadora Eremita Mota de Araújo, faça uma excelente administração voltada para resolver 

os problemas da comunidade feirense. Em seguida, disse que hoje o Brasil volta aos trilhos 

e ao caminho certo com a inauguração de um condomínio do programa do governo federal 

“Minha Casa, Minha Vida”. Assinalou que a Bahia com o seu protagonismo político 

receberá a visita do presidente da República, Luís Inácio Lula da Silva, em Santo Amaro da 

Purificação, para inaugurar e entregar as casas para a população que mais necessita de 

moradia. Lembrou que apesar do “Minha Casa, Minha Vida” ainda está em funcionamento 

nenhuma unidade foi entregue nos últimos quatro anos. Mesmo com o avanço vergonhoso 

de pessoas morando em condições precárias tendo como abrigo um viaduto e como 

cobertor papelões. Salientou que nos últimos quatro anos, o Brasil foi governando por um 

fascista que privilegiou a sua família, milicianos com compras descabidas e até implante de 

silicone na primeira-dama com dinheiro público. Continuando, lembrou da retomada dos 

programas “Bolsa Família” e “Água para Todos” e a volta do setor social com a 

importância devida. Antecipou que os pobres voltarão a ser integrados no orçamento da 

União. Revelou que o atual governo dará sequência a todas as obras paralisadas 

independente de qual governo iniciou o projeto, inclusive o viaduto defronte da 

Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS). Argumentou que o presidente Luís 

Inácio Lula da Silva retribuiu à Bahia a votação expressiva com a nomeação de ministros, 

dentre eles, o da Casa Civil e o ex-governador Rui Costa. Antecipou que não haverá 

discórdia no grupo da esquerda, pois continuará unido com a futura vitória do deputado 

federal José Neto, para o governo local. Salientou ser o único nome que reúne as condições 

políticas para o embate com o governo municipal instituído, que está há mais de vinte anos 

e não teve a competência de construir se quer um Hospital Municipal. Em Pela Ordem, o 

edil Valdemir da Silva Santos (PV) afirmou que ontem esteve no distrito de matinha e 

passou pelo viaduto localizado na frente da entrada da UEFS (Universidade Estadual de 

Feira de Santana) produto do investimento do ex-Presidente Jair Messias Bolsonaro, e 

desafiou ironicamente o edil Silvio de Oliveira Dias a dizer que a referida obra foi fruto do 
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Presidente Lula. Logo após, o vereador Edvaldo Lima dos Santos (MDB) agradeceu ao 

Superintendente de Operações e Manutenção, João Vianey, pelo início das obras no bairro 

Tomba referentes à reforma e restruturação da Praça do Tomba. Assim como parabenizou o 

vereador licenciado Pedro Américo de Santana Silva Lopes e o referido superintendente 

pelo ato. Declarou que os fascistas, neste caso representados pelo PT, não estão na direita, 

nem nos homens e mulheres de bem deste país, mas na  esquerda. Sobre isto, afirmou que o 

comunismo busca incitar o ódio entre as partes, destruir a família, a espiritualidade e fazer 

com que os cristãos “comam migalhas que caem da mesa”. Acrescentou que em uma 

situação como esta, o papel da esquerda é deixar as pessoas pobres e miseráveis e depois 

oferecer cesta básica a fim de que não deixem de segui-los. Na sequência, o edil Luiz 

Ferreira Dias (Avante) após saudar as pessoas presentes na galeria da Casa, em especial 

seu amigo Mário, residente no distrito de Maria Quitéria, externou que há seis anos cobra 

aos gestores a reforma da feirinha do bairro Tomba, pleito que só foi autorizado após o 

deputado José Cerqueira Neto disponibilizar uma emenda no valor de quatro milhões e 

meio de reais a partir de diálogos com comerciantes, clientes e moradores do referido bairro 

e discussão do projeto junto à Conder. Disse que a prefeitura fez uma planta que não 

representou as necessidades dos comerciantes e, em razão disso, eles estão solicitando uma 

reunião com o prefeito e o Secretário de Agricultura, Sr. Pedro Américo de Santana Silva 

Lopes para que pontos importantes da reforma sejam discutidos e esclarecidos. Ressaltou 

que é preciso respeito aos comerciantes, aos camelôs e aos clientes. Em aparte, o edil 

Edvaldo Lima dos Santos disse que recentemente ouviu uma entrevista concedida pelo 

deputado José Neto, na qual ele afirmou que, em razão da prefeitura de Feira de Santana 

não ter aceitado a verba disponibilizada através de Emendas, ele a destinou para outra 

demanda, de modo que a obra da feirinha do Tomba está sendo feita com verba da 

prefeitura. De volta à palavra, o tribuno expôs que o deputado Zé Neto já destinou emendas 

para a reforma de praças que estão abandonadas e até o momento o prefeito não as acatou, 

desse modo, o edil conclamou ao prefeito que deixasse de “picuinhas” e aceitasse a verba 

que é de importância para a cidade. Depois, parabenizou a Secretária de Saúde do Estado, 

Sra. Roberta Silva de Carvalho Santana, a qual é natural de Feira de Santana, por ter 

comparecido ao Hospital Geral Clériston Andrade – HGCA durante a inauguração da área 

de ressonância que será de grande benefício para a cidade. Congratulou ainda a direção do 

Hospital Dom Pedro de Alcântara pela cobrança feita à supracitada Secretária de Saúde do 

Estado com relação às demandas na área da saúde, principalmente na área de cirurgia. Por 

fim, frisou a necessidade de que o prefeito municipal dialogue com o governo do estado em 

busca de melhorias para a cidade. Logo após, o vereador Fernando Dantas Torres (PSD) 
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parabenizou o governador eleito do Estado de São Paulo, Sr. Tarcísio de Freitas, por 

implantar uma política que autoriza o uso do canabis sativa como medicação para pessoas 

com comorbidades. Solicitou ao governador Jerônimo Rodrigues que faça da mesma forma 

na Bahia, pois é uma atitude para a melhoria da população. Parabenizou também o 

Presidente Lula, que virá ao município de Santo Amaro para dar continuidade ao programa 

“Minha Casa Minha Vida”, o qual na época da Presidente Dilma Rousseff, quando o orador 

era deputado federal foram construídas mais de 30 mil residências. Acrescentou que o 

Presidente Lula pretende construir dois milhões de casas populares. Continuando, declarou 

que parece que Feira de Santana não tem imprensa, pois a Presidente Eremita Mota de 

Araújo mandou um blogueiro da cidade de Paulo Afonso criticar os vereadores José 

Carneiro Rocha e Edvaldo Lima dos Santos, e dar indireta para ele dizendo que este deve o 

IPTU à Prefeitura, sendo que, o que existe a seu respeito é a judicialização do aumento 

abusivo do IPTU. Sobre isto, declarou que a referida parlamentar deveria ter coragem para 

fazer alegações por si mesma. Na sequência, o edil José Carneiro Rocha (MDB) em 

tempo cedido pelo edil Petrônio Oliveira Lima após saudar os presentes parabenizou ao 

procurador Geral do Município, advogado Augusto Leal, pela inciativa de ir à Brasília na 

próxima quinta-feira para ter uma audiência com o presidente do Tribunal de Contas da 

União (TCU), Bruno Dantas, com o objetivo de tratar do pagamento dos precatórios do 

Fundef. Ensejou que a diretoria da zonal Sertaneja da APLB-Sindicato pudesse acompanhar 

o procurador para que questões impeditivas ao pagamento sejam sanadas, e se for de 

direito, os professores recebam os devidos valores. Em aparte, o vereador Petrônio Oliveira 

Lima revelou que semana passada em reunião com alguns professores se comprometeu a 

fazer gestão junto ao prefeito municipal de Feira de Santana, Colbert Martins da Silva 

Filho, objetivando o pagamento dos referidos precatórios. Em aparte, o vereador Ivamberg 

dos Santos Lima declarou que espera que o precatório seja pago aos professores, pois o 

governo do Estado já pagou uma parte, e diversos municípios já pagaram integralmente. 

Acrescentou esperar que o TCU destrave as negociações e acrescentou que a APLB 

judicializou o pagamento porque a Prefeitura Municipal estava utilizando indevidamente o 

dinheiro dos precatórios. Ao retomar seu discurso, o orador José Carneiro Rocha disse que 

o que importa neste momento é a disposição do governo municipal buscar legalidade para o 

pagamento. Referindo-se ao pronunciamento de um blogueiro de Paulo Afonso frisou que 

nunca se dirigiu de forma ofensiva a uma mulher e sempre teve para com as mulheres o 

maior respeito. Assinalou que continua tendo pela vereadora Eremita Mota de Araújo, o 

mesmo respeito e continuará tendo, mas não tem obrigação de concordar com todas as 

ações da Presidente deste Parlamento. Adiantou que se a Presidente, ou o seu entorno 
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político querem blindá-la pelo fato de ser mulher não conseguirá, pois é a Presidente e 

representa esta Casa Legislativa estando exposta tanto a elogios quanto a críticas. 

Continuando, elogiou a Presidente pela condução e regulação do uso do tempo na tribuna. 

Entretanto adiantou que todas as vezes que merecer críticas vai fazê-lo. Adicionou que o 

referido blogueiro teria afirmado que ele teria amedrontado a vereadora Eremita Mota de 

Araújo. Afirmou ser dono do seu “nariz” e dono das suas ações e que a vereadora é 

testemunha que nunca lhe proferiu uma ofensa, mas discordará sempre. Como exemplo, 

discorreu que a atual Presidente retirou o abono natalino que seria pago aos servidores pelo 

então Presidente, vereador Fernando Dantas Torres, assim como criou cargos para se 

beneficiar e beneficiar seus aliados. Acrescentou que a atual Presidente não pagou o 

Greencard dos servidores. Sobre isto, esclareceu que a Greencard é uma empresa que 

fornece o cartão alimentação aos servidores da Casa, e em janeiro foi creditado na conta 

dos servidores os valores referentes ao crédito que têm direito, mas a Mesa Diretiva atual 

não pagou à referida empresa. Em Pela Ordem, o edil Edvaldo Lima dos Santos discordou 

afirmando que não foi a Mesa Diretiva. Desta forma, o orador corrigiu afirmando que foi a 

Presidente, vereadora Eremita Mota de Araújo, quem não pagou à Greencard e 

consequentemente o crédito de fevereiro não foi depositado. Atentou que se trata de uma lei 

que precisa ser cumprida e que inclusive a Associação dos Servidores da Câmara Municipal 

ingressou com uma ação judicial e já ganhou. Disse que a Presidente, parlamentar Eremita 

Mota de Araújo, não está pagando o vale alimentação por birra, pois o crédito do mês de 

janeiro foi autorizado pelo ex-Presidente, vereador Fernando Dantas Torres. Argumentou 

que quem paga é a Câmara Municipal de Feira de Santana, e não a referida vereadora. Em 

seguida, declarou que não acredita que estas ações sejam de iniciativa da Presidente, mas 

sim, de “forças ocultas”.  Em aparte, o edil Fernando Dantas Torres disse que não são 

forças ocultas, mas sim, o filho da atual Presidente. Retomando seu discurso, o orador 

frisou que ainda prefere usar o termo “forças ocultas” e voltou a afirmar que vai elogiar 

quando merecer e criticar quando merecer críticas. Acrescentou que disseram que o orador 

foi representar contra a Presidente, pedindo o seu afastamento, mas na verdade solicitou ao 

Ministério Público que averigue as suas contratações no valor de R$ 440 mil em dois 

escritórios de advocacia, pois fere o Regimento e a Lei Orgânica do Município no artigo 

55. Logo após, o edil Josse Paulo Pereira Barbosa (PSC) citou que alguns vereadores da 

casa teceram críticas acerca da falta de limpeza de algumas praças de Feira de Santana e de 

algumas obras inacabadas, casos esses fáceis de resolver pelo atual gestor municipal. 

Destacou que o Prefeito Colbert Martins da Silva Filho pediu empréstimo a esta Casa para 

aplicar no viaduto entre os bairros Feira IX e Nova Esperança, fazer esgotamento sanitário 
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e diversas outras obras na cidade, mas que ainda não foi objeto de pauta nessa Casa 

Legislativa. Diante disso, destacou que os vereadores antes de criticarem o governo teriam 

que dar primeiro condições de votar nesse pedido de empréstimo. Aproveitou também para 

agradecer ao Prefeito e ao secretariado pelo trabalho prestado ao distrito de Jaguara, além 

disso, ao vereador Fernando Dantas Torres pelas emendas trazidas à Casa que beneficiam o 

referido distrito, inclusive fez menção a licitação da construção da Praça com academia 

livre no distrito de Jaguara. Destacou que já vem trabalhando para melhorais na iluminação 

pública e nas estradas dessa comunidade, um trabalho que se fortalece com a parceria do 

prefeito municipal e do vereador José Marques de Messias, iniciativas estas que vêm 

fazendo com que o distrito cresça cada vez mais, afastando-se do título de pior distrito e se 

elevando para um dos melhores, com trabalho, com infraestrutura, obras, instalações de 

academia, centro de velórios, consultórios odontológicos e cursos profissionalizantes. 

Reforçou novamente a parceria do edil Fernando Dantas Torres, sobretudo pela luta para a 

concretização do asfalto do referido distrito, juntamente com o Ministro-Chefe da Casa 

Civil, Rui Costa, o apoio do governador Jerônimo Rodrigues e do Prefeito Colbert Martins. 

Finalizou seu discurso solicitando a Presidenta dessa Casa, vereadora Eremita Mota, que 

coloque o quanto antes como pauta a votação do empréstimo solicitado pelo prefeito 

municipal para que este pudesse atender as necessidades da cidade, requerendo também a 

colaboração dos vereadores à apreciação. Na sequência, o vereador Jurandy da Cruz 

Carvalho (PL) afirmou que fica pensativo ao ouvir o discurso do vereador anterior, pois 

este já chamou o Prefeito de vários nomes pejorativos e agora está defendendo o governo.  

Destacou que a sua posição nesta Casa Legislativa sempre foi a mesma. Sobre isto, 

solicitou que alguém aponte um projeto que ele não tenha votado com o governo. 

Acrescentou que o vereador Josse Paulo Pereira Barbosa é no “toma lá dá cá”, pois esteve 

em um programa de rádio questionando de que lado o orador está, sendo que sua posição 

sempre foi a mesma, ao lado do povo, desta forma solicitou que as pessoas peguem as 

gravações das sessões anteriores e escutem os seus discursos para perceber que ele nunca 

chamou ninguém de ladrão e que busca defender a comunidade. Destacou que o vereador 

Josse Paulo Pereira Barbosa deve respeitar as pessoas e não tem coerência em seus 

discursos. Declarou que muitas vezes criticou o Prefeito e que continuará fazendo quando 

for preciso, assim como fará com a Presidente Eremita Mota de Araújo. Disse que como 

Presidente da CFOF (Comissão de Finanças Orçamento e Fiscalização) criará um novo rito 

nesta Casa para fiscalizar para onde vão os recursos votados no orçamento. Por fim, 

afirmou que é preciso ter coerência para que esta Casa Legislativa seja respeitada lá fora. 

Em Pela Ordem, o edil Fernando Dantas Torres (PSD) registrou a presença na galeria 
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desta Casa dos ex-vereadores de Feira de Santana, sendo eles Roque Pereira e José 

Menezes Santa Rosa (Zé Filé). Informou que o registro estava sendo feito também em 

nome do edil José da Costa Correia Filho. Logo após o edil Valdemir da Silva Santos 

(PV) cumprimentou a Presidente e os demais vereadores, bem como os presentes na 

galeria. Disse ser solidário ao edil Jurandy da Cruz Carvalho no que diz respeito ao seu 

trabalho realizado para que o orçamento – muito complexo – fosse aprovado no presente 

ano. Destacou a importância dos vereadores terem consciência de que os projetos a serem 

votados devam ser direcionados à população. Contudo, não concorda com o uso da 

imprensa por alguns vereadores para tecer críticas ao trabalho do supracitado edil, que fez 

um trabalho exemplar na aprovação do orçamento, ao mesmo tempo, que tem demonstrado, 

nos últimos dois anos, lealdade ao povo, votando em comum acordo com o governo. Disse 

ser o citado vereador modelo de postura na Casa. Lembrou ao vereador Josse Paulo Pereira 

Barbosa que sempre houve na Casa uma base sólida do Governo e, portanto, deveria ter 

coerência ao falar dos seus pares. Parabenizou uma vez mais o vereador Jurandy da Cruz 

Carvalho pelos trabalhos que conduziram a aprovação do orçamento. Em Pela Ordem, o 

edil Flávio Arruda Morais (PSB) registrou também a presença do ex-vereador Roque 

Pereira e externou bastante gratidão pelo colega. Na sequência, o edil Josse Paulo Pereira 

Barbosa (PSC) em tempo cedido pelo vereador Flávio Arruda Morais (PSB), repercutiu os 

discursos dos colegas Valdemir da Silva Santos e Jurandy da Cruz Carvalho para dizer que 

não importa quem fez oposição ao governo no passado, citando que o atual Vice-Presidente 

da República, Sr. Geraldo Alckmin, anteriormente fez oposição ao Partido dos 

Trabalhadores e hoje é aliado, assim como afirmou que ele nunca chamou o prefeito 

Colbert Martins da Silva Filho de ladrão, apenas o criticou, no entanto atualmente participa 

da base governista, estando em consonância com o povo. Questionou se os colegas 

Valdemir da Silva Santos e Jurandy da Cruz Carvalho estão a favor do governo ou da 

presidência desta Câmara Municipal. Salientou que, ao contrário dos colegas, ele realmente 

defende quem está apoiando no momento. Depois, citou que o vereador Jurandy da Cruz 

Carvalho não possui projetos e não conhece o Regimento Interno da Casa, bem como 

depende da assessora do colega José da Costa Correia Filho para emitir Pareceres. Ainda 

externou que o colega Jurandy Carvalho recebeu recurso do IMAPS, momento em que o 

citado vereador solicitou constar em ata tal afirmação e cobrou apuração. Em Pela Ordem, 

o edil Flávio Arruda Morais, Corregedor da Casa, disse que tem recebido diversas 

denúncias de alguns vereadores da Casa e passará a apurar a veracidade das informações, 

também solicitou cautela aos colegas. Em seguida, a vereadora Eremita Mota, Presidente da 

Casa, parabenizou a iniciativa do colega Flávio Arruda e disse que ele irá desempenhar o 
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papel de Corregedor. Em Pela Ordem, o vereador Jurandy da Cruz Carvalho (PL) ressaltou 

que serão apuradas as denúncias feitas em relação à verba da Imaps e demais denúncias 

feitas pelo colega Josse Paulo Pereira Barbosa, devendo ser aberta uma CPI para apuração 

aprofundada. Em Pela Ordem, o edil Valdemir da Silva Santos (PV) afirmou que o edil 

Josse Paulo Pereira Barbosa não chamou o Prefeito de ladrão, mas sim de chefe de 

quadrilha. Em Pela Ordem, o vereador Josse Paulo Pereira Barbosa (PSC) afirmou que 

quem começou o “ataque” foi o edil Valdemir da Silva Santana, sentindo-se envergonhado 

com o discurso do referido edil. Em Pela Ordem, o vereador Jurandy da Cruz Carvalho 

(PL) declarou que foi até seu gabinete e solicitou a abertura de um inquérito para apuração, 

através de CPI, sobre a questão da Imaps, solicitando o apoio de sete vereadores para tal. 

Durante a Ordem do Dia, foram apreciadas as seguintes proposições: < Em Pela Ordem, 

o edil José Carneiro Rocha subscreveu o Projeto de Lei Ordinária nº 129/2021 devido à 

ausência dos autores, desta forma, em Redação Final, o Projeto de Lei Ordinária nº 

129/2021 de autoria dos vereadores Jhonatas Lima Monteiro, Luciane Aparecida Silva 

Brito Vieira e Pedro Américo de Santana Silva Lopes foi aprovado por unanimidade dos 

edis presentes. Em Pela Ordem, o edil José Carneiro Rocha solicitou que fosse votado em 

bloco todos os projetos da Ordem do Dia em segunda discussão, pleito que ao ser colocado 

para apreciação plenária foi aprovado pela unanimidade dos edis presentes. Desta forma, 

em Segunda Discussão, os Projetos de Lei Ordinária nºs 04/2023 de autoria do vereador 

Luiz Ferreira Dias; 089/2021 de iniciativa do vereador Luiz Augusto de Jesus; 093/2022 da 

lavra do vereador Valdemir da Silva Santos; 155/2021 de autoria da vereadora Luciane 

Aparecida Silva Brito Vieira, subscrito pelo edil José Carneiro Rocha devido à ausência da 

autora, foram aprovados, em bloco, por unanimidade dos edis presentes, assim como o 

Projeto de Lei Ordinária nº 180/2021 de autoria do edil Jhonatas Lima Monteiro, 

subscrito pelo edil José Carneiro Rocha devido à ausência do autor, foi aprovado por 

maioria dos vereadores presentes com abstenção do edil Ronaldo Almeida Caribé e voto 

contrário do edil Edvaldo Lima dos Santos, o qual utilizou a palavra em declaração de voto. 

Em Pela Ordem, o edil José Carneiro Rocha solicitou que fosse constado em ata a 

presença na galeria desta Casa do ex-vereador Roque Pereira. Em Pela Ordem, o vereador 

José Carneiro Rocha solicitou votação em bloco dos Projetos de Lei nºs 88/2021 e 

108/2022 de autoria respectiva dos edis Jurandy da Cruz Carvalho e José Carneiro Rocha, 

ambos com Parecer da CCJR (Comissão de Constituição, Justiça e Redação), pleito que ao 

ser submetido ao plenário foi aprovado por unanimidade dos edis presentes. Desta forma, 

em Primeira Discussão, e em bloco, os Projetos de Lei Ordinária nºs 088/2021 de 

autoria do edil Jurandy da Cruz Carvalho e 108/2022 de iniciativa do vereador José 
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Carneiro Rocha tiveram seus pareceres ambos da CCJR aprovados por unanimidade dos 

edis presentes, assim como suas respectivas matérias. Em Declaração de voto ao Projeto de 

Lei nº 88/2021 fez uso da palavra o edil Jurandy da Cruz Carvalho. Continuando, a 

Presidente desta Casa, Eremita Mota de Araújo, formou Comissão Especial composta pelos 

edis José da Costa Correia Filho, Jhonatas Lima Monteiro e Josse Paulo Pereira Barbosa 

para apreciar os Projetos de Decreto Legislativo nºs 48/2022 e 01,02,03/2023. Em Pela 

Ordem, o edil José Carneiro Rocha solicitou votação em bloco dos Requerimentos 

previstos para votação, o que foi aprovado por unanimidade dos edis presentes. Desta 

forma, em Votação Única e em bloco, os Requerimentos nºs 31/2023 de autoria do edil 

Edvaldo Lima dos Santos e 32/2023 de iniciativa do vereador Petrônio Oliveira Lima foram 

aprovados por unanimidade dos edis presentes. Em seguida, a vereadora Eremita Mota de 

Araújo concedeu um minuto de silêncio pelo falecimento dos senhores Thiago Costa e 

Carla Andrade solicitado respectivamente pelos edis Luiz Ferreira Dias e José da Costa 

Correia Filho>. Nada mais havendo por tratar, a Presidente desta Casa, Eremita Mota de 

Araújo declarou encerrada a presente Sessão, às dez horas e quarenta e oito minutos, sendo 

convocada outra para amanhã, dia quinze de fevereiro do ano em curso, à hora regimental, 

com a seguinte pauta: < matérias aptas à votação >. Para constar, eu, Raquel de Jesus Lima 

Barros, Redatora de Debates desta Casa, lavrei a presente Ata que segue à apreciação 

plenária, na forma regimental. 

 


