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Ata da 89ª 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 1º de 

setembro de 2022. 

 

        Ao primeiro dia 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 octogésima nona Sessão 

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

qual a exceção do edis Fernando Dantas Torres e Jurandy da Cruz Carvalho,  

compareceram os parlamentares Evaldo Lima dos Santos, Emerson Costa dos Santos, 

Eremita Mota de Araújo, 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 Antonio 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 primeiro Vice-Presidente, desta Casa 

Legislativa, vereador Sílvio de Oliveira Dias, declarou aberta a presente Sessão e solicitou 

que a segunda Secretária, vereadora Eremita Mota de Araújo, procedesse a leitura da Ata da 

Sessão Anterior da Sessão anterior. Prosseguindo, o primeiro Vice-Presidente, vereador 

Sílvio de Oliveira Dias, solicitou à primeira Secretária, vereadora Luciene Aparecida Silva 

Brito Vieira, que realizasse a leitura das matérias previamente constantes para o 

Expediente do dia, que vão a seguir: <Parecer nº 141/2022, exarado pela Comissão de 

Constituição, Justiça e Redação (CCJR), opinando pelo deferimento do Projeto de Decreto 

Legislativo nº 038/2022, de autoria da Mesa Diretiva. Parecer s/nº, exarado pela Comissão 

Especial para Análise de Concessão de Honraria, opinando pelo deferimento do Projeto de 

Decreto Legislativo nº 039/2022, da lavra do parlamentar Valdemir da Silva Santos. 

Requerimentos nºs 226 e 227/2022, ambos de iniciativa do edil José da Costa Correia 

Filho. Indicações nºs 1.172 e 1.173/2022, ambas de autoria do vereador Sílvio de Oliveira 

Dias. Correspondências: OF. Executivo nº 067/2022, datado do dia 23 de agosto do ano 

em curso e assinado pelo senhor Jairo Alfredo Carneiro Filho, Diretor-Presidente Interino 

da Diretoria Executiva da Fundação Municipal de Tecnologia da Informação, 

Telecomunicações e Cultura Egberto Tavares Costa (FUNTITEC), encaminhando a 
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documentação relativa à Prestação de Contas da referida fundação, referente ao mês de 

julho de 2022. OF. FHFS nº 179/2022, datado do dia 27 de agosto do corrente ano e 

assinado pela Sra. Gilberte Lucas, Diretora Presidente da Fundação Hospitalar de Feira de 

Santana, encaminhando Balancete mensal e relatórios relativos à Receita e Despesa da 

fundação mencionada, referente ao mês de julho de 2022>. Em Pela Ordem, o edil Josse 

Paulo Pereira Barbosa (PSC) solicitou registro do aniversário do jornalista Paulo José, 

conhecido como “PJ”. Em seguida, o primeiro Vice-Presidente, edil Sílvio de Oliveira 

Dias, concedeu a palavra em Tribuna Livre para a senhora Elaine Figueiredo Lima 

Vasconcelos, presidente da Associação dos Surdos de Feira de Santana, que foi traduzida 

pela professora doutora Satila Souza Ribeiro, para propor reflexões sobre os direitos e as 

lutas pela inclusão de pessoas surdas em Feira de Santana. Lembrou que já esteve usando a 

Tribuna Livre e que este mês é relevante para a comunidade surda, pois celebra a criação 

do Instituto Nacional de Surdos (INS) no Rio de Janeiro. Frisou que trata-se de uma 

instituição governamental e que ajudou na luta pelos direitos dos surdos no Brasil. Dentre 

elas escolas bilingues para surdos, empresas que admitem mão de obra dos surdos. Afirmou 

está orgulhosa das conquistas, mas esclareceu ser relevante que as demais pessoas saibam 

que é importante ter intérprete de libras nas repartições públicas. Citou a Lei Federal 

10.436/2002 que instituiu a Língua Brasileira de Sinais, a Libras, a qual merece ser 

respeitada. Por isso defendeu ser importante que a Libras seja inclusa na grade curricular 

dos cursos como o inglês e espanhol. Entretanto cobrou mais inclusão e preparação para as 

escolas da rede pública de ensino seja estadual ou municipal para dar oportunidades às 

crianças surdas. Pois, devem ser incluídas com a participação de professores surdos ou que 

saibam Libras, assim com as demais crianças devem saber interpretar Libras para interagir 

com as demais.  Revelou que há escolas que não promovem a inclusão dos surdos e afastam 

as crianças. Pregou a criação de espaços bilingues nas escolas. Destacou o desemprego para 

a população surda que fica a margem do mercado de trabalho e apenas os que conseguem 

se comunicar precariamente em Português são absorvidos pelo mercado. Defendeu a 

contratação dos surdos usuários de Libras e cobrou mais sensibilidade das empresas. 

Observou que nesta Casa da Cidadania só tem um intérprete e que ele não consegue dar 

conta das demandas e preocupou-se coma saúde física e cognitiva de Clebson. Salientou ser 

importante ter o revezamento e preservar a saúde do intérprete. Disse que não há um espaço 

para a Associação de Surdos e cobrou do poder público um local para desenvolver as suas 

atividades. Revelou que os surdos vão continuar lutando para que esse espaço seja 

conquistado. Disse que os surdos não são deficientes e sim pessoas com uma linguagem 

diferente. Afirmou que nos espaços da Prefeitura Municipal de Feira de Santana há carência 
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na comunicação. Pois, a população surda fica sem acesso aos decretos municipais. 

Defendeu concursos público para intérprete de Libras. Solicitou apoio desta Casa para que 

os surdos conquistem as suas demandas, a exemplo de esportes. Agradeceu as centrais de 

intérpretes estadual e municipal, mas frisou que a central municipal precisa ser fortalecida. 

Cobrou a implantação da janela de Libras nas TVs para que os surdos tenham acesso aos 

conteúdos de mídia televisiva. Cobrou a distribuição de intérpretes de Libras para os 

CRAS. Por isso solicita apoio deste Parlamento e agradeceu o espaço desta Tribuna Livre”. 

Oportunamente, o edil Silvio de Oliveira Dias, no comando dos trabalhos, afirmou que esta 

Casa está à disposição para dar visibilidade à causa das pessoas com deficiências. Ressaltou 

que eles constituem uma boa parcela da população e não recebem a atenção necessária 

através de políticas públicas, por isso acabam invisibilizadas. Em seguida, o referido edil 

suspendeu a Sessão por alguns minutos para que os vereadores pudessem cumprimentar a 

oradora. Reabrindo a Sessão, o primeiro Vice-Presidente, Sílvio de Oliveira Dias, solicitou 

registro do aniversário do senhor Paulo José, que é um comunicador da cidade de Feira de 

Santana, segundo ele, o mais marcante locutor da Princesa do Sertão e um exemplo de ser 

humano. Prosseguindo, no Horário das Lideranças, o vereador Pedro Cícero Marcênio 

Silva (CDN) inicialmente parabenizou o radialista Paulo José pelo trabalho que desenvolve 

na imprensa feirense. Depois, desejou boas-vindas ao suplente de vereador Hélio Barreto 

dos Santos, que assumirá a vaga do edil Luiz Ferreira Dias, o qual se afastará desta Casa 

para se dedicar à sua campanha rumo à Assembleia Legislativa da Bahia. Disse acreditar 

que o citado colega se elegerá, pois este desenvolve um grande trabalho em Feira de 

Santana e região. Afirmou que Sr. Hélio Barreto teve uma quantidade expressiva de votos e 

quase assumiu uma vaga nesta Casa da Cidadania, discorreu que o mesmo tem realizado 

um excelente trabalho, principalmente no posto de saúde do bairro Mangabeira. Alertou ao 

colega que a partir do momento que ele tomar posse neste Legislativo será muito cobrado 

pela população, porém precisar estar ciente de que nem tudo um vereador consegue 

resolver. Por fim, desejou que futuro edil Hélio Barreto ficasse até o final desta Legislatura 

e fosse reconduzido na próxima eleição. Durante o pronunciamento do orador à tribuna, o 

comando da Mesa Diretiva foi transferido para a Segunda Secretária, vereadora Eremita 

Mota de Araújo. Em seguida, o edil Josse Paulo Pereira Barbosa (PSC), também em 

tempo cedido pela parlamentar Eremita Mota de Araújo (PSDB), destacou que esperava 

dialogar com representantes da Associação dos Professores Licenciados do Brasil – APLB 

– Feira de Santana para explicitar que, nesta Casa, a referida associação dependia do apoio 

de todos os parlamentares. Expôs que alguns parlamentares que apoiavam a APLB e os 

profissionais da educação, durante a apreciação dos Vetos nºs 007, 008 e 009/2022, todos 
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de lavra do Poder Executivo, se equivocaram ao destinarem seus votos. Relatou que, horas 

depois, nas redes sociais, representantes da APLB desrespeitaram os parlamentares e 

destacou que, caso quisessem comentar algo, os docentes deveriam dialogar com os 

vereadores. Expôs que os parlamentares deveriam ser respeitados e afirmou que, para 

alguns, os representantes do povo só tinham relevância quando realizavam todas as 

vontades das categorias. Salientou que não tinha medo de críticas e reiterou que os 

vereadores deveriam ser respeitados. Acrescentou que não concordava com o 

posicionamento de alguns representantes da APLB ao ressaltar que os parlamentares 

estavam nesta Casa para defender os interesses da sociedade de maneira independente. 

Registrou que o prefeito municipal de Feira de Santana, Colbert Martins da Silva Filho, não 

quis conceder 11% de reajuste salarial aos profissionais da Educação. Referiu-se à 

professora Marlede Oliveira, Presidente da APLB – Feira de Santana, ao frisar que esta 

deveria manter o controle para não continuar propagando ofensas contra os vereadores 

desta Casa. Concedeu aparte, os edis Flávio Arruda Morais (PSB), Pedro Cícero Marcenio 

Silva (CDN) e Valdemir da Silva Santos (PV). Dando continuidade ao seu pronunciamento, 

o orador à tribuna registrou que os vereadores, durante a apreciação das proposições, 

tinham autonomia para destinar voto contrário ou favorável. Neste momento, o parlamentar 

Flávio Arruda Morais (PSB) cedeu seu tempo de pronunciamento ao edil Josse Paulo 

Pereira Barbosa (PSC), que afirmou que alguns representantes da APLB tentavam colocar a 

população contra os parlamentares. Relatou que, para evitar equívocos durante a votação 

dos Vetos, estes não deveriam ser apreciados em bloco. Destacou que a professora Marlede 

Oliveira deveria se retratar após as manifestações dos docentes nas redes sociais. Por fim, 

afirmou que os vereadores do denominado “grupo dos aliados” seguiam defendendo os 

direitos da população feirense. Em seguida, o parlamentar José da Costa Correia Filho 

(Patriota) após dar boas-vindas ao suplente de vereador Hélio Barreto, teceu elogios ao 

craque de futebol, Anderson Talisca, ao afirmar que este investiu milhões de reais em 

máscaras com o nome do time da cidade de Salvador, Olímpia, para doar ao estado da 

Bahia no início da pandemia, de modo que algumas que sobraram ele entregou aos 

vereadores para realizarem a distribuição. Em seguida, chamou a atenção da população para 

que fique atenta no dia da eleição e observe se o número digitado corresponde à foto do 

candidato que aparece na urna, para desse modo, combater as fraudes. Afirmou que até o 

dia da eleição reforçará esse aviso. Disse que saiu a informação de que as urnas serão 

testadas antes de chegarem às escolas, porém ressaltou a importância das pessoas ficarem 

atentas no momento do voto e vigiarem os mesários. Cedeu aparte, o edil Ivamberg dos 

Santos Lima. Na sequência, o vereador Edvaldo dos Santos Lima (MDB) parabenizar os 
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policiais rodoviários federais. Destacou que a corporação tem como princípio promover o 

bem de todos sem preconceito de raça, sexo, cor e idade e qualquer outra forma de 

discriminação. Argumentou que no cotidiano tais policiais enfrentam a marginalidade e o 

combate as drogas. Elogiou a corporação por distribuir aos cidadãos exemplares da Bíblia 

Sagrada. Assinalou que através do livro as pessoas vão encontrar Jesus Cristo. Assinalou 

que se a Polícia Federal tivesse distribuído uma “cartilha gay” não haveria nenhum 

problema a e Rede Globo de Televisão estaria calada e com a “língua dentro das pernas”. 

Lamentou o fato da emissora ter solicitado ao Ministério Público Federal a interrupção da 

entrega do livro religioso.  Assinalou que trata-se do livro mais lido no mundo e dá 

oportunidade das pessoas seguirem o caminho do bem. Acrescentou que na reclamação a 

emissora reclamou que a Polícia Federa misturou religião com política. Disse que dá nojo 

assistir alguns jornalistas da Rede Globo de Televisão. Relatou que um assassino estava 

para assassinar uma pessoa e ao passar pela frente de uma igreja parou, entrou, se converteu 

e entregou as armas. Posteriormente, o vereador Valdemir da Silva Santos (PV) afirmou 

que a cidade precisa de um mutirão, principalmente para organização das praças que estão 

feias e deterioradas, mas, além disso, opinou que é necessário realizar a conscientização das 

pessoas para a conservação dos ambientes. Citou que uma proteção foi colocada em um 

corredor na Avenida Canal e após jogarem lixo no local, a Prefeitura Municipal retirou a 

proteção a fim de liberar mais espaço para os carros, porém, ao contrário do que se 

esperava, o local se tornou depósito para entulhos. Assim, solicitou que o prefeito 

municipal, Colbert Martins da Silva Filho realizasse um mutirão na cidade e uma campanha 

de conscientização para que o cidadão realize o descarte de lixos nos lugares certos. Em 

seguida, disse que nesta data dará entrada em uma Indicação ao Executivo sugerindo que 

seja criado um departamento na Secretaria de Agricultura para cuidar dos banheiros 

públicos da cidade fazendo a manutenção diária, o que ele acreditar ser necessário, pois 

banheiros como os da Praça do Tropeiro estão sendo quebrados e danificados por pessoas 

que dormem nos arredores, o que impossibilita os feirantes do local e clientes de os 

utilizarem. Em Pela Ordem, o edil Edvaldo Lima dos Santos (MDB) referindo-se ao 

pronunciamento do edil Valdemir da Silva Santos afirmou que a cidade está sem governo, 

sem estrutura, sem educação, sem saúde e todas as praças estão precisando de manutenção. 

E apesar dos vários Requerimentos e Indicações aprovados, o prefeito Colbert Martins da 

Silva Filho não os atende. Em Pela Ordem, a vereadora Eremita Mota de Araújo (PSDB) 

concordou com a fala do edil Edvaldo Lima dos Santos, pois esteve em uma reunião em um 

local próximo à ADELBA (Associação Desportiva e Cultural Coelba) e três pessoas 

solicitaram a realização de serviços na Praça do bairro Feira VI, próximo da referida 
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associação, inclusive o carro em que estava não pôde adentrar no local por causa da 

quantidade de buracos. Acrescentou que precisou responder para estas pessoas que os 

pedidos estão sendo feitos, mas não estão sendo atendidos. Em Pela Ordem, o edil 

Valdemir da Silva Santos (PV) afirmou ser necessário realizar uma campanha de 

conscientização da população e que a falha não é só do poder público. Como exemplo, 

citou seu pedido de limpeza da Praça do Tropeiro, o qual foi atendido, e logo em seguida, 

presenciou pessoas jogando lixo no local. Com isto, ressaltou a necessidade de 

conscientização. Em Pela Ordem, o edil Flávio Arruda Morais (PSB) solicitou registro da 

presença do seu suplente nas galerias desta Casa, Sr. Edcarlos, que segundo ele é um 

guerreiro que conseguiu fazer política sem recursos. Acrescentou que em breve ele irá para 

Brasília e o referido suplente assumirá seu lugar. Na sequência, o vereador Petrônio 

Oliveira Lima (REP) congratulou o jornalista Paulo José ao registrar que este completava 

mais um ano de vida nesta data e saudou o Sr. Hélio Barreto, suplente do edil Luiz Ferreira 

Dias (AVANTE), que se encontrava na galeria desta Casa. Expôs que trataria sobre outro 

assunto, no entanto, por conta das manifestações de seus pares acerca da limpeza pública, 

precisava discutir sobre este tema. Afirmou que a população clamava pela limpeza das vias 

públicas e externou que a Secretaria Municipal de Serviços Públicos – SMSP tentava 

atender todas as demandas. Salientou que a população deveria ser conscientizada para não 

jogar o lixo em lugares indevidos ao expor que, na semana anterior, a Prefeitura Municipal 

retirou entulhos do bairro Rua Nova, assim como viabilizava a limpeza da Avenida Rio de 

Janeiro, da Avenida Iguatemi e do Conjunto Viveiros. Relatou que a população feirense 

deveria colaborar com a Prefeitura Municipal, colocando o lixo nos lugares específicos e no 

dia da coleta. Externou que a limpeza pública deveria ser uma ação conjunta entre a 

administração pública municipal e a população. Em seguida, registrou que, ao visitar o 

Centro de Abastecimento, notava que os profissionais da limpeza que atuavam no local 

tinham muito trabalho porque alguns comerciantes deixavam o lixo em lugares indevidos. 

Afirmou que os parlamentares desta Casa deveriam colaborar com o trabalho da Prefeitura 

Municipal. Em aparte, o edil Valdemir da Silva Santos (PV). Ao concluir seu discurso, o 

orador à tribuna comentou que o vereador licenciado Eliziario Ribeiro, secretário municipal 

de Serviços Públicos, trabalhava, efetivamente, por este município. Em Pela Ordem, o edil 

José da Costa Correia Filho (PATRIOTA) solicitou suspensão do Grande Expediente. Em 

Pela Ordem, o edil Valdemir da Silva Santos (PV) discordou da solicitação do vereador 

anterior, e solicitou que fosse mantido o Grande Expediente, pois está escrito há duas 

semanas aguardando a oportunidade de se pronunciar neste tempo. Oportunamente, o edil 

Silvio de Oliveira Dias, no comando dos trabalhos, informou que firmou um compromisso 
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com o vereador Luiz Ferreira Dias, devido ao fato deste ter uma informação importante e 

inadiável para ser fornecida na data de hoje, por isso garantiu a fala do vereador. Em Pela 

Ordem, o edil José da Costa Correia Filho (PATRIOTA) retirou a solicitação de supressão 

do Grande Expediente e ressaltou a necessidade dos edis desta Casa serem unidos. Em Pela 

Ordem, o edil José Carneiro Rocha (MDB) agradeceu ao vereador José da Costa Correia 

Filho e considerou adequado o posicionamento do primeiro Vice-Presidente, vereador 

Silvio de Oliveira Dias, para com o parlamentar Luiz Ferreira Dias. Pois este se despedirá 

desta Casa a fim de priorizar sua campanha a deputado estadual. Logo após, o edil 

Ivamberg dos Santos Lima (PT e Liderança da Oposição) destacou a presença dos 

surdos na Galeria desta Casa e esclareceu que o Setembro Surdo é comemorado desde 1958 

com a Semana Internacional dos Surdos. Afirmou ser um mês de luta para que as políticas 

públicas sejam criadas e efetivadas. Salientou que para os usuários do Português algumas 

nuances passam despercebidas, a exemplo dos surdos brasileiros terem acesso ao cinema 

nacional. Pois, os filmes nacionais não têm nem legenda, nem janela de tradução. Frisou 

que para os ouvintes do português é simples e que para os surdos se reveste em uma 

barreira de acesso. Acrescentou que o seu mandato tem colaborado com a luta dos surdos e 

hoje em Feira de Santana tem uma Central Estadual de Interpretação de Libras. Afirmou ser 

um grande ganho para o Município. Pois, os surdos podem requerer um intérprete para 

demandas na Justiça, nos postos médicos, nos cartórios. Informou que há mais de cinco 

(05) mil surdos na região administrativa Portal do Sertão. Assinalou ser uma luta do seu 

mandato a implantação de uma escola bilingue e tem contactado a secretária municipal de 

Educação, professora Anaci Bispo Paim, para suprir a demanda de crianças surdas. Pois, 

terão a oportunidade de serem alfabetizadas em duas línguas. Ressaltou ser um direito 

destas crianças e conclamou esta Casa da Cidadania defender a causa dos surdos. Revelou 

que este mês, a associação dos surdos terá uma vasta programação que foi iniciada hoje 

com o uso da Tribuna Livre e vai prosseguir com visitas às escolas, palestras e culminará 

com uma festa da comunidade surda no próximo dia 25 na casa de eventos Kilogrill. 

Defendeu a implementação de políticas públicas que valorizem e amparem os surdos. 

Antecipou que a Associação dos Surdos de Feira de Santana pode contar com o apoio do 

PT, do seu mandato e do parlamentar Sílvio de Oliveira Dias.  Pois, o PT é um partido que 

gosta e cuida de gente. Neste momento, o comando da Mesa Diretiva foi transferido para a 

primeira Secretária, vereadora Luciane Aparecida Silva Brito Vieira. Logo após, o 

vereador Silvio Dias (PT) inicialmente saudou os representantes da Associação dos 

Surdos presentes na Casa, salientando que como todos os demais portadores de 

deficiências, merecem a devida atenção por parte do Poder Público, o que não está 
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ocorrendo e é preciso mudar. Em seguida saudou o seu tio, senhor Raimundo Soares Dias, 

presente na galeria e logo após deu início ao seu pronunciamento, que versou sobre a 

necessidade de vagas para estacionamento em frente às casas funerárias de Feira de 

Santana, pois desempenham serviço essencial e precisam dispor da garantia de vaga de 

estacionamento para a carga e descarga de seus equipamentos, bem como de suas urnas 

funerárias. Disse que esta é uma luta há muitos anos travada por parte dos comerciantes 

deste tipo de serviço, exercido por diversos familiares seus, mas que em qualquer lugar em 

que se localizem, precisam ter a garantia deste espaço assegurada. Logo após protestou 

veementemente contra a falta de conclusão das obras do Projeto Centro, que apesar do 

Secretário da pasta ter dito esta semana que já foram concluídas, continuam inconclusas, 

inclusive com novo buraco aberto na rua J. J. Seabra e outras localidades, comprovando 

este fato. Finalizando, disse não ver sentido em que o Poder Público esteja pleiteando 

autorização desta Casa para novo empréstimo destinado a obras, quando as que foram 

iniciadas ainda não foram finalizadas. Oportunamente, a vereadora Luciane Aparecida 

Silva Brito Vieira, no comando dos trabalhos, parabenizou todos os educadores físicos, em 

nome da sua assessora Rayana, por promoverem a saúde de forma exemplar. Em seguida, o 

comando da Mesa Diretiva foi transferido para o primeiro Vice-Presidente desta Casa, edil 

Silvio de Oliveira Dias. Dando continuidade, o vereador Luiz Ferreira Dias (Avante), 

também em seu tempo reservado no Grande Expediente, saudou a todos, em especial ao 

seu suplente Hélio Barreto, sua esposa e filha, bem como ao Sr. Val do Estacionamento que 

muito trabalhou na campanha deste, pois, sozinho, ninguém consegue se eleger. Detalhou 

que o Sr. Hélio Barreto é um guerreiro lutador que trabalha como recepcionista do posto do 

bairro Mangabeira há mais de quinze anos e presta um excelente serviço. Salientou que na 

última eleição seiscentas pessoas se candidataram ao cargo de vereador e ele desejava que 

estes candidatos tivessem a mesma oportunidade que o seu suplente está tendo nesta data, 

de assumir uma cadeira neste Legislativo, pois ele sabe a luta que é conquistar esse sonho. 

Expôs que o Poder Público desacredita da capacidade de pessoas simples como eles 

representarem Feira de Santana, porém, ao contrário do que se imagina, eles representam 

bem, pois conhecem a luta dos camelôs, dos pais de família e dos agricultores. Disse 

esperar que seu suplente seguisse seu exemplo, o exemplo do grupo dos aliados e do 

Presidente, edil Fernando Dantas Torres, que não obedecem aos desmandos do Poder 

Público, mas atende as petições do povo que os elegeu. Externou que eles se elegeram para 

defender o professor, o camelô, o motoboy, o taxista, a zona rural e o agente comunitário de 

saúde e de endemias. Orientou o colega a defender que o dono do mandato é ele e o povo 

trabalhador, pois foi dessa forma que o tribuno conseguiu sua reeleição, seguindo seu 
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coração e não aceitando receber cargos e benefícios do sistema. Expôs que sua missão é 

ajudar os guerreiros lutadores da zona rural que estão esquecidos. Disse que o sistema acha 

que já sabe quem vai se eleger, porém quando Deus coloca a mão nada pode impedir. 

Salientou que seu objetivo é chegar na ALBA para representar bem seus eleitores e trazer 

emendas para melhorar a saúde em Feira de Santana que está em situação vergonhosa. 

Lembrou que a Câmara de Vereadores designou vinte e três milhões para construção de um 

Hospital Municipal, o que foi vetado pelo Executivo; rememorou que as policlínicas e as 

UPAs estão lotadas de pessoas esperando regulação; citou que o Hospital Dom Pedro de 

Alcântara realiza diversas cirurgias, mas não está atendendo a população deste Município, 

tendo em vista que o prefeito municipal não assinou o contrato com a instituição. Disse que 

esta Câmara antigamente era um “puxadinho” da Prefeitura que aprovava todos os projetos 

do Executivo, porém, com a presidência atual, este Parlamento está voltado para a 

população. Frisou que foi reeleito porque pensa no povo, lembrou sua trajetória de vida 

desde que chegou nesta cidade e narrou a forma como atende quem o procura em seu 

gabinete. Explicou que nesta data está se afastando desta Casa a fim de se dedicar à sua 

campanha eleitoral e desejou conquistar seu pleito a fim de que seu suplente prossiga como 

vereador neste Legislativo. Lembrou que faltaram cinco votos para o partido eleger dois 

vereadores e o próprio sistema “travou” o partido. Rememorou que na última legislatura fez 

uma campanha com o intuito de que vinte e nove vereadores fossem eleitos, com a 

justificativa de que cidades menos populosas possuem uma quantidade expressiva de 

representantes, porém, infelizmente, não foi atendido. Por fim, externou sua alegria de 

participar da posse do seu suplente neste dia e desejou que o povo reconhecesse seu 

trabalho. Em Pela Ordem, o edil José Carneiro Rocha (MDB) deu as boas-vindas ao 

suplente de vereador Hélio Barreto dos Santos, e desejou boa sorte ao vereador Luiz 

Ferreira Dias. Em seguida, discordou da fala do vereador Luiz Ferreira Dias quando este 

atribuiu a “fila da morte” da regulação ao governo municipal, pois segundo ele, a culpa é do 

governo do estado.  Assim como acrescentou que se esta Casa era um “puxadinho”, era 

também para a conveniência do referido edil, pois este também fazia parte do “grupo dos 

17”. Durante o pronunciamento do orador à tribuna, o comando da Mesa Diretiva foi 

transferido para a primeira Secretaria, Luciane Aparecida Silva Brito Vieira. Logo após, o 

edil Valdemir da Silva Santos (PV) parabenizou o vereador Luiz Ferreira Dias 

(AVANTE) e desejou boas-vindas ao suplente deste, Sr. Hélio Barreto, antes de tecer 

elogios para ambos. Salientou que, apesar da independência dos poderes, estes eram 

harmônicos, de modo que os vereadores deveriam trabalhar em comunhão. Em seguida, 

discorreu sobre a Sessão Especial, proposta pelo vereador Jurandy da Cruz Carvalho, que 
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ocorreu na última segunda-feira, às nove horas, oportunidade na qual houve um debate 

acerca da Regularização Fundiária Urbana - REURB no município de Feira de Santana. 

Destacou que o vereador mencionado estava ausente porque realizou um procedimento 

médico e comentou que o tema supracitado era importante, no entanto, a administração 

pública não resolvia os problemas e, com isso, as famílias continuavam sonhando com as 

escrituras de seus imóveis. Mencionou o bairro Rua Nova ao afirmar que os habitantes do 

local esperavam pelas escrituras de suas casas, assim como os moradores do bairro 

Baraúna. Disse que mais de 60% da população feirense não possuía a escritura de suas 

casas, o que era um prejuízo sobretudo para o Poder Executivo que, consequentemente, 

arrecadava menos em Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU. Expôs que, com maior 

arrecadação, a administração pública municipal poderia investir mais em Feira de Santana e 

relatou que, na Sessão Especial mencionada, foi possível debater o tema com os 

representantes dos cartórios e do Poder Executivo. Frisou que, infelizmente, alguns 

convidados não compareceram e afirmou que, juntamente com o edil Jurandy da Cruz 

Carvalho (PL), formou uma comissão a fim de buscar soluções para ampliar a 

Regularização Fundiária Urbana – REURB. Destacou que, enquanto alguns de seus pares 

se preocupavam com críticas, estava nesta Casa para discorrer sobre temas relevantes para 

este município. Registrou que foi eleito para lutar pelo povo feirense e expôs que não se 

pronunciava à tribuna apenas para criticar o Poder Executivo, mas para alertar sobre a 

necessidade de ampliar a regularização fundiária em Feira de Santana. Relatou que, durante 

as campanhas eleitorais, diversos políticos prometiam ampliar a REURB, no entanto, 

quando assumiam seus mandatos, nada faziam. Em aparte, o parlamentar Silvio de Oliveira 

Dias (PT). Dando continuidade ao seu pronunciamento, o orador à tribuna declarou que, na 

zona rural, as pessoas também clamavam pelas escrituras de suas casas e informou que, na 

próxima segunda-feira, às dezenove horas, ocorrerá uma Sessão Solene com o objetivo de 

comemorar o Dia Nacional do Futebol. Ao finalizar seu discurso, afirmou que o esporte era 

essencial para diminuir os índices de criminalidade e registrou que o poder público deveria 

se atentar às atividades esportivas. Neste momento, a primeira Secretária, parlamentar 

Luciane Aparecida Silva Brito Vieira, submeteu a apreciação do Plenário, a ata da sessão 

anterior a qual foi aprovada por unanimidade dos vereadores presentes. Em seguida, o 

comando da Mesa Diretiva foi transferido para o edil Silvio de Oliveira Dias. Neste  

momento, foi colocada para apreciação pela primeira Secretária, vereadora Luciane 

Aparecida Silva Brito Vieira, a ata da sessão anterior, a qual foi aprovada por unanimidade 

dos vereadores presentes. Em seguida, o comando da Mesa Diretiva foi transferido para o 

Primeiro Vice-Presidente, edil Silvio de Oliveira Dias. Em Pela Ordem, o vereador Josse 
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Paulo Pereira Barbosa (PSC) afirmou que há alguns meses o prefeito Colbert Martins da 

Silva Filho estava festejando o asfaltamento da rua Tomé de Souza, e como eles haviam 

feito pedidos para a realização desta melhoria, realizaram uma investigação na qual 

constatou-se que quem asfaltou foi o proprietário do supermercado São Roque, sendo que o 

Prefeito atribuiu para si tal feito. Em Pela Ordem, o vereador José da Costa Correia Filho 

(PATRIOTA) afirmou que quem realmente asfaltou a rua Tomé de Souza foi a prefeitura. 

Oportunamente, o edil Silvio de Oliveira Dias, no comando dos trabalhos, informou ao edil 

José da Costa Correia Filho que manteve contato com o Diretor Geral do Detran-BA com 

relação ao prédio da antiga EBAL (Empresa Baiana de Alimentos), referente também ao 

requerimento proposto pelo mencionado vereador, e foi informado que a limpeza está 

sendo realizada em virtude do mato, sendo que há estudos para que o local seja 

transformado em um pátio para os veículos da polícia civil e do Detran, não existindo uma 

previsão exata para que isto aconteça. Em Pela Ordem, o vereador Valdemir da Silva 

Santos (PV) afirmou que a população o criticava muito, assim como ao vereador Josse 

Paulo Pereira Barbosa e ao edil José da Costa Correia Filho pelo fato da região da rua 

Tomé de Souza ter três vereadores e não ser asfaltada e que eles lutaram muito para que 

esta melhoria ocorresse e o Prefeito atendeu. Durante a Ordem do Dia foram apreciadas as 

seguintes matérias: <Em Primeira Discussão, foram aprovados pela unanimidade dos edis 

presentes, o parecer exarado pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) 

favorável à tramitação do Projeto de Lei Ordinária nº 039/2022 de iniciativa do edil 

Pedro Cícero Marcenio Silva, assim como a supracitada. Neste momento, o edil Silvio de 

Oliveira Dias, no comando dos trabalhos, solicitou a todos ficar de pé para a promulgação 

das Leis nºs 390/2022, que: “Dispõe sobre a instalação de banheiros e bebedouros em casas 

lotéricas e correspondentes bancários localizados no Município de Feira de Santana, e dá 

outras providências.”, 391/2022, que: “Dispõe sobre a vedação à veiculação de publicidade 

ou propaganda de caráter machista, estimule a violência contra à mulher, cartazes e 

letreiros no município de Feira de Santana, e dá outras providências”, 392/2022, que: 

“Dispõe sobre a criação do Programa Municipal de Alimentos – PAA Municipal, e dá 

outras providências.” e 393/2022, que: “Dispõe sobre a apresentação de artistas locais na 

Festa da Micareta no município de Feira de Santana, e dá outras providências.” 

Oportunamente, o referido edil destacou a importância da Lei nº 391/2022 na contribuição 

para as conquistas dos direitos das mulheres. Prosseguindo, em Pela Ordem, o edil 

Ivamberg dos Santos Lima solicitou votação em bloco dos Projetos de Decreto Legislativo, 

cujo pleito foi aprovado por unanimidade dos edis presentes. Desta forma, em Discussão 

Única, os Projetos de Decreto Legislativo nºs 022/2022 de iniciativa do edil Josse Paulo 
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Pereira Barbosa, 023, 024 e 027/2022, todos de autoria da vereadora Eremita Mota de 

Araújo e 039/2022 de iniciativa dos edis Valdemir da Silva Santos e Jurandy da Cruz 

Carvalho, todos com Parecer da Comissão Especial para Análise e Concessão de Honraria, 

tiveram pareceres aprovados, em bloco, por unanimidade dos edis presentes e assim como 

as citadas proposições que contaram com 17 votos favoráveis. Oportunamente, o vereador 

Silvio de Oliveira Dias proferiu voto favorável a todos os Projetos de Decreto Legislativo, 

em especial ao Projeto de Decreto Legislativo nº 022/2022, o qual concede a Comenda 

Maria Quitéria ao Sr. Rui Costa dos Santos, o qual, segundo ele, conduz a política de forma 

técnica e habilidosa. Acrescentou que em Feira de Santana, o governador Rui Costa foi 

eleito, com a maioria dos votos, em todos os oito distritos e quase ganhou em toda a cidade. 

Em declaração de voto fizeram uso da palavra os edis Josse Paulo Pereira Barbosa e 

Valdemir da Silva Santos. Em Pela Ordem, o edil Luiz Ferreira Dias (AVANTE) convidou 

todos os presentes para participarem da inauguração do seu Comitê, no qual constarão a 

presença do edil Fernando Dantas Torres, senador Otto e do deputado federal Otto Filho, o 

qual ocorrerá, às 19h, na Praça da Matriz, antigo Piraí. Em Pela Ordem, o edil Pedro 

Cícero Marcênio Silva (CIDADANIA) confirmou sua presença no evento mencionado. Em 

Pela Ordem, o edil Josse Paulo Pereira Barbosa (PSC) convidou todos os presentes para 

participarem da sessão solene de honraria, que ocorrerá hoje à noite, em homenagem ao 

Tenente Coronel PM José Hildon Brandão Lobão. Em Questão de Ordem, o vereador José 

da Costa Correia Filho solicitou votação em bloco dos Requerimentos nºs 223 e 224/2022 

de autoria do edil José Carneiro Rocha, o que foi aprovado por unanimidade dos edis 

presentes. Desta forma, em Votação Única e em bloco, os Requerimentos nºs 223 e 

224/2022 de iniciativa do vereador José Carneiro Rocha foram aprovados por unanimidade 

dos edis presentes. Oportunamente, o edil Silvio de Oliveira Dias solicitou registro da 

presença do seu amigo Crispim, liderança do Feiraguay, que está presente nas galerias desta 

Casa. Em Pela Ordem, o edil Jhonatas Lima Monteiro (PSOL) convidou a população 

feirense para o lançamento do comitê do “PSOL com Lula” e “Eu tô com o Rasta”, no 

próximo sábado, dia 3 setembro às 16h. Em Pela Ordem, o edil Jose Carneiro Rocha 

(MDB) afirmou que hoje às 16h o futuro deputado Carlos Geilson inaugurará o seu comitê 

na Avenida Getúlio Vargas, logo após o viaduto da Avenida João Durval. Em Pela Ordem, 

o edil Ivamberg dos Santos Lima (PT) convidou a população feirense para participar nesta 

segunda-feira, às 9h, da Audiência Pública sobre a descentralização da merenda escolar. 

Neste momento, o edil Silvio de Oliveira Dias solicitou que o Sr. Hélio Barreto dos Santos, 

suplente do edil Luiz Ferreira Dias, adentrasse o plenário para tomar posse como vereador, 

tendo em vista que o titular solicitou licença sem vencimento. Desta forma, através do Ato 
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Convocatório nº 007/2022, exarado pela Mesa Diretiva desta Casa, em conformidade com o 

Inciso I do Artigo 142 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Feira de Santana, 

senhor Hélio Barreto dos Santos foi empossado no cargo de vereador, pelo Primeiro Vice-

Presidente, edil Silvio de Oliveira Dias. Oportunamente, o edil Silvio de Oliveira Dias, no 

comando dos trabalhos afirmou que a Câmara de Vereadores permanece receptiva ao 

vereador licenciado Luiz Ferreira Dias durante o seu período de afastamento. Em seguida, o 

vereador empossado Hélio Barreto dos Santos proferiu seu discurso na tribuna 

agradecendo os presentes, e discorreu que é primeiro suplente de vereador desde 2020, 

tendo obtido 2.511 votos na última eleição. Agradeceu a Deus e ao vereador licenciado 

Luiz Ferreira Dias. Acrescentou que muitas pessoas gostariam de estar aqui, mas não 

conseguem porque é muito difícil. Agradeceu também a todos os seus amigos, sua família, 

aos moradores dos Distritos de Humildes, Matinha e Bonfim, no qual obteve votos, aos 

moradores dos bairros da Mangabeira, Pampalona, Asa Branca e Pedra Ferrada. 

Finalizando seu discurso, solicitou que todos elejam o vereador licenciado Luiz Ferreira 

Dias para o cargo de deputado estadual para que ele possa continuar exercendo o mandato. 

Posteriormente, o vereador Hélio Barreto dos Santos proferiu a leitura do juramento de 

posse de vereador. Em Pela Ordem, os edis Pedro Cícero Marcenio Silva, Ivamberg dos 

Santos Lima, Ronaldo Almeida Caribé, Josse Paulo Pereira Barbosa e Luiz Ferreira Dias 

desejaram as boas-vindas ao edil e o parabenizaram pela conquista. Neste momento, o 

Primeiro Vice-Presidente, edil Silvio de Oliveira Dias, formou comissão composta pelos 

edis Emerson Costa dos Santos, José Carneiro Rocha e José Marques de Messias para 

exarar parecer aos Projetos de Decreto Legislativos nºs 33 a 37/2022.> Nada mais havendo 

por tratar, o primeiro Vice-Presidente, vereador Sílvio de Oliveira Dias, declarou encerrada 

a presente Sessão, às onze horas e quarenta e quatro minutos convocando outra para o 

próximo dia seis do corrente mês, uma terça-feira, com a seguinte pauta: <matérias aptas à 

apreciação do Plenário>. Para constar, eu, José Joaquim de Oliveira Neto, Técnico 

Legislativo a disposição do Setor de Redação e Atas, lavrei a presente Ata, que segue à 

apreciação plenária, na forma regimental.  

 

 

 

 


