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Ata da 90ª 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 06 de 

setembro de 2022. 

 

 

Aos seis dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois, à hora 

regimental, no Plenário da Câmara Municipal de Feira de Santana, situada à Rua Visconde 

do Rio Branco, 122, nesta cidade, Estado da Bahia, realizou-se a nonagésima Sessão 

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

qual, à exceção da parlamentar Eremita Mota de Araújo, compareceram os vereadores 

Edvaldo Lima dos Santos, Emerson Costa dos Santos, Fernando Dantas Torres, Flávio 

Arruda Morais, Hélio Barreto dos Santos, Ivamberg dos Santos Lima, Jhonatas Lima 

Monteiro, 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, Marcos Antônio dos Santos Lima, Pedro Cícero Marcenio 

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

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

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

Ivamberg dos Santos Lima, assumisse a segunda Secretaria, ad hoc, e procedesse à leitura 

da Ata da Sessão anterior, a qual foi submetida à apreciação plenária e foi aprovada pela 

unanimidade dos edis presentes. Oportunamente, o edil Fernando Dantas Torres, no 

comando dos trabalhos, deu as boas-vindas ao vereador Hélio Barreto dos Santos e 

colocou-se à disposição para dirimir dúvidas e atender qualquer necessidade deste. 

Ressaltou também a sua parceria com o vereador Luiz Ferreira Dias, e externou interesse de 

formar parceria com o referido edil. Em seguida, o edil Fernando Dantas Torres, 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: < Parecer 

exarado pela Comissão Especial para Concessão de Honraria, opinando pelo deferimento 

da tramitação da concessão da Comenda Maria Quitéria ao Sr. Shanderson Thiago da Silva 

Aquino, de lavra do edil Flávio Arruda Morais. Indicações nºs 1174 a 1181/2022, de 

autoria dos vereadores Sílvio de Oliveira Dias, Flávio Arruda Morais e Josse Paulo Pereira 
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Barbosa. Correspondência: Atestado assinado pelo Dr. José Luciano Simões F. Vital 

Filho, informando que o vereador Jurandy da Cruz Carvalho necessitou de oito dias de 

licença para tratamento de saúde, a partir do dia 30/08/2022>. No Horário destinado às 

Lideranças Partidárias, o edil José da Costa Correia Filho (PATRIOTA) saudou os 

presentes, em especial o vereador recém-empossado Hélio Barreto dos Santos (PROS), e 

em seguida tratou sobre o candidato a governador ACM Neto.  Informou que este resolverá 

boa parte dos problemas referentes ao plano de saúde, Planserv, assunto que ele abordou 

anteriormente na tribuna. Sobre isto, solicitou que os servidores públicos verifiquem o que 

o referido candidato está postando de proposta nas redes sociais assim como ele nas suas. 

Com relação à regulação, afirmou que conhece quatro pessoas que estão precisando de vaga 

e que está buscando junto aos diretores e não tem conseguido. Afirmou que uma pessoa da 

cidade de Coração de Maria quebrou a perna jogando bola e foi mandado ir para casa e 

questionou o que o HGCA – Hospital Geral Clériston Andrade traz de benefício para a 

comunidade. Mudando o tema do seu discurso, acrescentou que a cada dia que passa os 

candidatos Pablo Roberto e Zé Chico conquistam mais eleitores, pois fizeram uma carreata 

no bairro Jardim Cruzeiro, depois das 20h, e as pessoas saíram das suas casas para 

prestigiá-los. Finalizando sua fala, externou seu apoio aos candidatos ACM Neto, Cacá 

Leão, Pablo Roberto e Zé Chico. Durante o pronunciamento do orador à tribuna, o 

comando da Mesa Diretiva foi transferido para a Primeira Secretária, Luciane Aparecida 

Silva Brito Vieira. Em seguida, o vereador Luiz Augusto de Jesus (UNIÃO BRASIL) 

com acréscimo de tempo da liderança do governo, desejou boas-vindas e sucesso ao edil 

Hélio Barreto dos Santos (PROS), suplente do parlamentar licenciado Luiz Ferreira Dias. 

Salientou que, mesmo sendo eleito a deputado estadual nas próximas eleições, continuará 

torcendo pelos vereadores desta Casa. Agradeceu às pessoas que, no último sábado, 

estiveram no restaurante KiloGrill, às dez horas, para participar do lançamento de sua 

campanha a deputado estadual. Destacou que, na oportunidade, percebeu a alegria e a 

satisfação das pessoas que acreditavam em seu trabalho e mencionou o seu jingle de 

campanha. Comentou, brevemente, sobre a sua trajetória de vida ao frisar que a população 

reconhecia seu trabalho. Agradeceu, ainda, ao Prefeito Colbert Martins da Silva Filho e ao 

Vice-Prefeito Fernando de Fabinho ao declarar que estes também participaram do evento. 

Registrou que seus eleitores trabalhavam, efetivamente, para garantir o seu êxito nas 

próximas eleições. Salientou que seu grupo político deveria ter investido mais em seu 

trabalho por conta da lealdade que sempre demonstrou. Expôs que sempre defendeu a 

administração pública municipal e seu grupo político e mencionou os ex-prefeitos Tarcízio 

Pimenta e José Ronaldo de Carvalho ao reiterar que sempre demonstrou lealdade àqueles 
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que confiavam em si. Declarou que conseguiu mais de quinze milhões de reais em emendas 

parlamentares para beneficiar a população feirense e viabilizar obras nas zonas urbana e 

rural. Externou que seus assessores se esforçaram ao máximo para realizar o evento 

supracitado e mencionou o Deputado Federal José Nunes ao relatar que este sempre 

respeitou as lideranças políticas e viabilizou emendas parlamentares para Feira de Santana. 

Por fim, também aproveitou a oportunidade para agradecer à imprensa e aos seus pares pelo 

apoio. Logo após, o edil Pedro Cícero Marcenio Silva (CIDADANIA) chamou a atenção 

do prefeito Colbert Martins da Silva Filho para o péssimo atendimento prestado pelos 

profissionais que atendem na Policlínica do bairro Feira X, pois na última quinta-feira ele 

esteve na localidade com fortes dores e esperou uma hora e quarenta minutos por 

atendimento médico, sem passar por uma triagem. Relatou que após passar pela triagem, 

ele aguardou a medicação por mais uma hora. Conclamou o prefeito a averiguar a situação 

e deu “cartão vermelho” para as pessoas que trabalham na supracitada policlínica ao alertar 

que elas ocupam cargo de indicação e devem atender bem toda a população. Na sequência, 

o edil Marcos Antônio dos Santos Lima (UNIÃO BRASIL) em tempo cedido pelo 

vereador Petrônio Oliveira Lima, parabenizou o Procon (Programa de Proteção e Defesa do 

Consumidor) pela forte atuação junto à Coelba e à Embasa em Feira de Santana, por cobrar 

e punir com aplicação de multas os casos de descumprimento da lei de sua autoria, a qual 

proíbe o corte no fornecimento destes serviços em dias de sábados, domingos e feriados, 

bem como em véspera destes. Prosseguindo, disse que outra lei municipal, também de sua 

autoria, determina que empresas como a Coelba e outras, a exemplo das que operam com 

telefonia celular, substituam as suas fiações aéreas, por subterrâneas, como forma de 

prevenir e evitar incêndios e demais intercorrências que coloquem em risco a segurança da 

população e do seu patrimônio. Salientou que o prazo dado pela supracitada lei para 

adequação das empresas à nova determinação foi de cinco anos, e ainda assim a Coelba não 

está cumprindo, inclusive desconsiderando o fato do citado descumprimento acarretar 

multa de quinhentos mil reais, que este vereador cobrará que seja cumprido, caso a empresa 

insista nesta irregularidade. Finalizando, ressaltou a falta de alinhamento dos postes que são 

instalados nas avenidas de Feira de Santana, a exemplo da Maria Quitéria e da Getúlio 

Vargas. Posteriormente, o vereador Fernando Dantas Torres (PSD) afirmou que esta 

semana estava lendo um site, blog, o qual não mencionou o nome, e neste o Prefeito 

Colbert Martins da Silva Filho o chamou de mentiroso e irresponsável, e que não sabe qual 

resposta dar ao Prefeito. Ressaltou que mentiroso é aquele que ganhou uma eleição 

prometendo construir um hospital e depois brigou com esta Casa da Cidadania para não 

colocar nenhum recurso para este fim. Acrescentou que mentiroso é aquele que rouba, que 
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vai preso, que recebe a APLB, na prefeitura, promete que vai atender os pedidos e não 

cumpre, coisas que ele não faz. Afirmou que ele é vereador e cumpre seu papel. Ressaltou 

que a Prefeitura gasta com despesa de pessoal cerca de 46% do orçamento e pode gastar até 

54%, e mesmo assim quer dar um aumento irrisório para os servidores públicos no valor de 

5%. Destacou que ele deu 50% de aumento aos servidores efetivos desta Casa e questionou 

se é irresponsável valorizar o servidor. Disse que irresponsável é ser preso pela polícia 

federal e que isto ocorrerá novamente, pois a investigação denunciada pela Câmara sobre a 

nota no valor de R$ 400 mil reais, cujo serviço valeria R$ 20 mil, está sendo apurada e 

fiscalizada e seguindo o blog de Jair Onofre, este mês, haverá uma notícia “bombástica” em 

Feira de Santana e que espera que seja referente ao trabalho realizado pelos edis e pela CPI 

da Saúde. Acrescentou que como Presidente da Câmara escuta elogios a esta Casa e 

afirmou que o edil Flávio Arruda Morais está indo bem nas pesquisas e não é por sua 

aparência agradável, mas porque defende os trabalhadores. Afirmou que irresponsável é 

fechar os bares sem ter certeza de que realmente é necessário. Neste momento, concedeu 

parte ao vereador Flávio Arruda Morais o qual teceu elogios ao orador à tribuna.  

Retornando seu discurso, o edil Fernando Dantas Torres afirmou que esta administração 

não seria tão boa se não tivesse os vereadores que tem, assim como a Mesa Diretiva. 

Discorreu que esteve na Casa da Prefeita de Lauro de Freitas, Sra. Moema Gramacho, e só 

recebeu elogios, conheceu também a Presidenta da Câmara da cidade e esta afirmou que a 

Câmara de Feira de Santana é a melhor da Bahia, pois quer independência e quer trabalhar 

para o povo. Desta forma, sente-se satisfeito com o trabalho realizado. Em aparte, o edil 

Flávio Arruda Morais afirmou que o edil Fernando Dantas Torres está mais do que 

preparado para assumir a Prefeitura de Feira de Santana. Retornando a sua fala, o orador à 

tribuna afirmou que já está na hora da cidade de Feira de Santana mudar, pois são vinte 

anos de atraso. Acrescentou que foi vereador em 2001 e na época participou de uma greve 

da polícia militar na qual ao seu lado estava o capitão Germano Correia, que era vereador 

desta Casa e que este foi preso a mando do governo da época, mesmo fazendo uma greve 

justa. Disse que foi tentar intervir e quase foi preso também. Sendo que era uma greve justa 

e tranquila. Destacou que este tempo não pode voltar, o tempo de ACM, Paulo Souto e 

César Borges. Conclamou seus pares para trabalhar cada dia mais para que Jerônimo 

Rodrigues tenha uma vitória na cidade. Neste momento, o comando da Mesa Diretiva foi 

transferido para o Presidente desta Casa, edil Fernando Dantas Torres. Em seguida, o 

vereador Ivamberg dos Santos Lima (PT) fez a leitura de uma carta assinada por 

quatrocentos e cinquenta e nove padres que apoiavam o ex-presidente Luiz Inácio Lula da 

Silva. Declarou que o documento mencionado contestava o parlamentar Edvaldo Lima dos 
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Santos (MDB), que, nas Sessões anteriores, durante seus pronunciamentos, afirmou que os 

representantes da igreja católica não compactuavam com o ex-presidente supracitado. 

Frisou que, na carta, os padres discorreram que, caso seja reeleito, o Presidente Jair Messias 

Bolsonaro agravará os problemas sociais no Brasil. Declarou que, para os padres, o nome 

de Deus era usado de modo equivocado em uma tentativa de manipular o sentimento 

religioso e a consciência da população brasileira. Comentou, ainda, que os padres 

mencionados acreditavam que o Presidente da República incitava o ódio, sobretudo contra 

mulheres, pessoas em situação de vulnerabilidade social, pobres, indígenas, quilombolas e a 

comunidade LGBTQIA+. Externou que, desde dois mil e dezoito, as fake news eram 

propagadas para disseminar o pânico e manipular a população. Salientou que o Presidente 

Jair Messias Bolsonaro geriu a pandemia de forma desastrosa e desumana, agravou o 

desmatamento, favoreceu o garimpo ilegal e estava envolvido em escândalos de corrupção. 

Afirmou, ainda, que o Presidente da República questionava o sistema eleitoral brasileiro e 

atacava o Supremo Tribunal Federal – STF, além de expor claros sinais de autoritarismo e 

fascismo. Mencionou o versículo bíblico “o ladrão não vem senão a roubar, a matar, e a 

destruir; eu vim para que tenham vida, e a tenham com abundância” – João 10:10 e expôs 

que, na referida carta, os padres expuseram que as pessoas não deveriam ajudar a eleger um 

homem que demonstrava ser o oposto de tudo aquilo que Jesus Cristo anunciava. Por fim, 

declarou que o brasileiro voltaria a ter dignidade quando o candidato Luiz Inácio Lula da 

Silva fosse eleito. Em Pela Ordem, o edil Edvaldo Lima dos Santos (MDB) disse que o 

discurso do vereador Ivamberg dos Santos Lima (PT) está equivocado e que o atual 

presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, é o melhor governante que o Brasil já 

teve. Afirmou que não pode ser adjetivado de genocida, pois nunca mandou matar 

ninguém. Oportunamente, o edil Fernando Dantas Torres concordou com a fala de que o 

Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, não é genocida, pois, segundo ele, é um 

homem sem coragem, que ao ser cuspido pelo ex-Deputado Federal Jean Wilis não fez 

nada, ato testemunhado pelo próprio edil. Em seguida, o vereador Ronaldo Almeida 

Caribé (MDB) externou sua gratidão a todos que compareceram no 9º Passeio 

Motociclístico deste ano, evento que o seu mandato promove anualmente, 

independentemente de apoio político. Comentou que o citado evento não possui fins 

lucrativos, no entanto, é solicitado dois quilos de alimentos não perecíveis no ato de entrega 

das camisas, os quais são doados para instituições carentes. Disse que o evento contou com 

a participação de mais de três mil pessoas e duas mil motos, comentou que foi 

disponibilizado um trenzinho para as crianças brincarem, o que foi motivo de muita alegria. 

Depois, destacou que apoia o candidato a deputado estadual “Binho Galinha” que tem sido 
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abraçado pela comunidade e que ele acredita que representará bem Feira de Santana e toda 

a Bahia. Relatou que no último sábado, juntamente com o edil José Marques de Messias e 

diversas lideranças, participou do lançamento da candidatura de Binho Galinha no Prime 

Eventos. Em aparte, o parlamentar Fernando Dantas Torres, no comando dos trabalhos, 

externou que o povo da favela está apoiando o referido candidato, mas aconselhou que este 

não aceite o Prefeito Colbert Martins da Silva Filho e Humberto Cedraz discursando em seu 

palanque. Em resposta, o orador defendeu o Sr. Humberto Cedraz. Em seguida, o vereador 

Hélio Barreto dos Santos (PROS) agradeceu ao vereador Luiz Ferreira Dias pela 

oportunidade de representá-lo, assim como a cidade de Feira de Santana. Afirmou que 

quando tomou posse na quinta-feira passada, dia 1º de setembro, houve um mal entendido 

que foi propagado nas redes sociais, no qual as pessoas afirmaram que ele estava em “em 

cima do muro” e discorreu que hoje ele faz parte do grupo do edil Fernando Dantas Torres 

e tem o seu posicionamento político. Neste momento, o orador à tribuna cedeu parte do seu 

tempo ao vereador Ronaldo Almeida Caribé (MDB), o qual inicialmente cedeu aparte ao 

vereador José Marques de Messias, que em seu discurso teceu elogios ao Prefeito Colbert 

Martins da Silva Filho e ao evento do candidato a deputado estadual Binho Galinha, 

realizado com apoio do sr. Humberto Cedraz e sua equipe e reforçou seu apoio a este. 

Retornando a sua fala, o edil Ronaldo Almeida Caribé tratou sobre o evento do dia três de 

setembro, data na qual ocorreu o lançamento da candidatura do seu candidato a deputado 

estadual Binho Galinha, que é um homem que trará recursos e emendas à Feira de Santana. 

Segundo ele, um homem carismático, pelo qual as pessoas tem grande carinho. Agradeceu 

a todos pelo apoio recebido no Prime Eventos e declarou que eles irão em busca da vitória. 

Durante a fala do orador à tribuna, o comando da Mesa Diretiva foi transferido, ad hoc, ao 

edil Edvaldo Lima dos Santos. Logo após, o edil Silvio de Oliveira Dias (PT) no tempo 

destinado à liderança da minoria, desejou boas-vindas ao parlamentar Hélio Barreto dos 

Santos (PROS) e referiu-se aos representantes da Associação dos Professores Licenciados 

do Brasil (APLB), presentes na galeria desta Casa, ao frisar que, durante a Ordem do Dia, 

uma proposição de extrema relevância para os docentes deste município seria apreciada. 

Declarou que os docentes da rede municipal de ensino sofreram muito devido às ações da 

gestão pública municipal e salientou que todos deveriam lembrar que, nos anos anteriores, 

no início do mês de setembro, as pessoas estariam aguardando o início da Expofeira. 

Registrou que o Prefeito Colbert Martins da Silva Filho entraria para a história deste 

município não apenas por ter sido o pior Chefe do Poder Executivo, mas também por ter 

acabado com o referido evento. Declarou que os vereadores, sobretudo os que faziam parte 

da bancada governista, deveriam cobrar a realização da Expofeira porque esta era 
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importante para os pequenos comerciantes e para a agricultura familiar. Afirmou que, no 

referido evento, os pequenos artistas e símbolos da cultura feirense tinham a oportunidade 

de mostrar seus trabalhos. Disse que Feira de Santana se tornou destaque em todo o estado 

por conta do seu grande mercado agropecuário e indagou o motivo pelo qual as lideranças 

deste município não cobravam a realização da Expofeira, visto que Feira de Santana tinha 

poucos eventos para disseminar a cultura do povo sertanejo e da cidade. Expôs que o 

Prefeito Colbert Martins da Silva Filho foi o responsável por praticamente acabar com as 

festividades juninas e a Micareta de Feira e externou que os eventos municipais estavam 

sendo destruídos desde a gestão do ex-prefeito José Ronaldo de Carvalho. Ao concluir seu 

discurso, afirmou que a população da zona rural era fortemente prejudicada pelas ações da 

administração pública municipal. Em Pela Ordem, o edil Ivamberg dos Santos Lima (PT) 

solicitou que ao término desta Sessão fosse observado um minuto de silêncio em respeito 

ao passamento da professora Anadi Santos ocorrido na última sexta-feira. Logo após, o edil 

Valdemir da Silva Santos (PV) inicialmente congratulou-se com o vereador Ivamberg dos 

Santos Lima, quando em seu pronunciamento anterior falou sobre “indícios” de corrupção 

no governo Bolsonaro, bem como em fake news, deixando claro não se tratar de nenhuma 

comprovação, apenas indícios, ao contrário do que ocorreu com o governo do PT, quando 

comprovadamente a corrupção esteve estampada em todas as manchetes mundialmente, 

para quem quisesse ver. Prosseguindo, disse que o edil Ivamberg dos Santos Lima também 

referiu-se ao desemprego no governo Bolsonaro, porém não incluiu em sua pesquisa o fato 

de que ao fim do governo PT, havia 13 milhões de desempregados no país, número hoje 

reduzido para nove, demonstrando expressiva queda, apesar das dificuldades enfrentadas 

pelo governo Bolsonaro em razão da pandemia. Em seguida, referiu-se à 1ª Sessão Solene 

de sua autoria realizada na noite de ontem em comemoração ao dia nacional do futebol, 

quando nesta Casa compareceram profissionais e associações ligadas ao futebol em nosso 

município, bem como autoridades da área e a imprensa esportiva de Feira de Santana. 

Destacou a importância do esporte em geral na vida dos jovens, enaltecendo a importância 

do futebol, de modo particular.  Oportunamente, o edil Edvaldo Lima dos Santos, no 

comando dos trabalhos, disse que só há uma Carta da Democracia, que é a Constituição 

Federal, sendo esta respeitada pelo Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, e a 

outra é a Carta da Vergonha, a qual quer substituir a Constituição Brasileira. Em Pela 

Ordem, o edil Ivamberg dos Santos Lima (PT) esclareceu ao edil Edvaldo Lima dos Santos 

que não falou de Carta a Democracia e sim de Carta Aberta. Em Pela Ordem, o vereador 

Jhonatas Lima Monteiro (PSOL) alertou que a Constituição de 1988 não permite apologia à 

ditadura e todas as pessoas que já fizeram ou faz como o atual presidente da República, Jair 
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Messias Bolsonaro, fere o Estado Democrático de Direito. Em Pela Ordem, o edil José da 

Costa Correia Filho (PATRIOTA) solicitou que ao término desta Sessão fosse observado 

um minuto de silêncio em respeito ao passamento do sargento PM Silvio Bispo dos Anjos. 

Em seguida, no Grande Expediente, o edil Petrônio Oliveira Lima (REPUBLICANOS) 

saudou a todos e parabenizou o edil Valdemir da Silva Santos (PV) pela iniciativa de 

realizar uma sessão em homenagem ao dia do futebol e acrescentou que em Feira de 

Santana existem muitas associações de bairros que realizam trabalhos com esporte, com 

jovens, crianças e adolescentes e que falta apoio do poder público e da iniciativa privada. 

Destacou que Feira de Santana têm indústria e comércio fortes, local que atrai empresários 

de vários locais do país que veem buscar, mas não investem. Afirmou que para que não se 

precise investir em presídios e casas do menor infrator é importante investir em esporte e 

educação. Destacou a importância desta Casa investir em projetos que fomentem o esporte 

na cidade, pois na zona rural e periferias existem vários atletas bons, mas falta acolhimento, 

oportunidade e incentivo. Ressaltou que muitas vezes esses atletas não são aproveitados e 

acabam dando despesas ao estado ao enveredarem para o crime, ou acabam ceifando a vida 

de pessoas que estão produzindo para a sociedade, estudando e trabalhando. Neste 

momento, concedeu aparte ao vereador Valdemir da Silva Santos, o qual agradeceu a 

presença do edil Pedro Cícero Marcenio Silva na sessão em homenagem ao dia do futebol, 

e falou positivamente sobre a referida sessão, a qual acredita que contribuirá para o 

fomento do esporte na cidade e sobre a necessidade de investir mais neste setor, em 

especial no futebol feminino, que não é apoiado como deveria. Afirmou que dará apoio às 

associações para que acolham crianças de diversas comunidades. Destacou que Feira de 

Santana foi considerada uma das cidades mais violentas por algum tempo. Informou que 

por falta de oportunidade, muitas crianças acabam se associando ao crime e as drogas, e 

que o esporte tem o papel de contribuir para afastá-los deste mal. Retornando sua fala, o 

orador à tribuna afirmou que treinou no time de seu Rofinho no bairro da Rua Nova e no 

time Fluminense e que não deu continuidade por que deslocou a clavícula e teve que usar 

aparelho. Afirmou que vários amigos que seguiram em frente tiveram oportunidades. 

Destacou que muitas arenas na cidade precisam de melhorias. Ressaltou que esteve na 

Pedra do Descanso, no Jussara, e o pessoal não pôde jogar futebol porque a arena da 

Pedreira não tinha condições de uso por causa da chuva e por causa dos carros estacionados 

no local. Neste momento, concedeu aparte ao vereador Jurandy da Cruz Carvalho, o qual 

saudou seu amigo Nailton Nunes presente na galeria, e afirmou que esteve ontem 

juntamente com o edil Valdemir da Silva Santos, em Salvador, em visita ao candidato a 

senador Cacá Leão, o qual se eleito atenderá as demandas da cidade de Feira de Santana e 
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acabará com a fila da regulação. Retornando a sua fala, o orador à tribuna afirmou que o 

partido Republicanos tem o compromisso de fazer uma política mais próxima da população 

e que ele tem mostrado estar nas periferias buscando atender as demandas. Ressaltou que 

trabalha bastante e finalizou seu discurso afirmando que a população de Feira pode contar 

com seu mandato. Logo após, o edil Jurandy da Cruz Carvalho (PL) comentou sobre o 

sistema de regulação deste estado ao relatar que várias pessoas permaneciam internadas nas 

unidades de pronto atendimento (UPAS) deste município, bem como no Hospital Geral 

Clériston Andrade (HGCA) enquanto esperavam pela transferência. Destacou que alguns 

diziam que não havia problemas na área da saúde quando era possível notar o caos 

generalizado. Afirmou que o Prefeito Colbert Martins da Silva Filho deveria propiciar 

melhorias no âmbito da saúde, no entanto, este não poderia ser responsabilizado pelos 

problemas, pois toda a Bahia sofria com a negligência do Governo do Estado em relação à 

saúde pública. Comentou que, apesar da ampliação do HGCA e da construção de diversas 

policlínicas, era necessário contratar profissionais para assegurar o atendimento de todos os 

cidadãos. Em seguida, saudou o edil Hélio Barreto dos Santos (PROS) e aproveitou a 

oportunidade para desejar-lhe boas-vindas. Em aparte, os vereadores José Carneiro Rocha 

(MDB) e Flávio Arruda Morais (PSB) criticaram o sistema de regulação deste estado. 

Dando continuidade ao seu pronunciamento, o orador à tribuna denunciou que, por conta de 

problemas de infiltração, os atendimentos no prédio anexo ao HGCA estavam suspensos e 

salientou que os membros da Comissão de Saúde, Assistência Social e Desporto deveriam 

investigar os fatos para que a situação fosse resolvida com brevidade. Em aparte, os 

vereadores José da Costa Correia Filho (PATRIOTA) e Emerson Costa dos Santos (DC) 

comentaram sobre o sistema de regulação. Ao prosseguir com seu discurso, o parlamentar 

Jurandy da Cruz Carvalho (PL) reiterou que a saúde, a educação e a segurança pública eram 

negligenciadas pelo Governo do Estado. Denunciou que o Lago Pedra do Cavalo estava 

poluído pelo esgoto e, infelizmente, algumas pessoas ingeriam a água contaminada. 

Criticou, ainda, a gestão dos governadores petistas e salientou que era necessário propiciar 

mudança nas próximas eleições ao eleger políticos verdadeiramente preocupados com a 

população. Ao concluir seu discurso, destacou que era necessário renovar a política 

brasileira e elogiou os candidatos à Presidência da República, Srs. Ciro Gomes e Simone 

Tebet, ao mencionar, brevemente, as propostas políticas destes. Posteriormente, o vereador 

Marcos Antônio dos Santos Lima (UNIÃO BRASIL) externou que falta menos de um 

mês para as eleições e nesse momento ele está percorrendo as comunidades pedindo votos 

para seus candidatos e tem observado que as pessoas têm desejado mudança, pois após os 

dezesseis anos de governo petista na Bahia, o estado está com um grande índice de 
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analfabetos e com muita insegurança, visto que há mortes diárias em várias cidades e o 

crime tem crescido bastante. Afirmou que a mudança que a Bahia precisa conseguirá com a 

vitória de ACM Neto, pois este foi classificado como o melhor prefeito das capitais do 

Brasil nos últimos oito anos e já demonstrou que tem competência para governar o estado, 

além de ter trabalho prestado como deputado federal, sendo um dos mais votados da 

história da Bahia. Expôs que a Bahia precisa eleger pessoas jovens que tem força de 

vontade e garra para trabalhar ao afirmar que o candidato ACM Neto possui essas 

características bem como o candidato ao Senado, Cacá Leão. Lembrou que ACM Neto já 

afirmou que mudará toda a Secretaria de Segurança Pública do Estado. Em aparte, o edil 

Ivamberg dos Santos Lima questionou ao orador explicações sobre o Ideb (Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica). De volta à palavra, o vereador Marcos Antônio dos 

Santos Lima disse que nunca existiu tanto investimento em educação em Feira de Santana 

como está ocorrendo na gestão do atual prefeito com a construção e reformas de escolas e 

contratação de professores. Neste momento, o comando da Mesa Diretiva foi transferido 

para o Presidente desta Casa, edil Fernando Dantas Torres, o qual observou que comparar 

os candidatos ao Senado Federal Otto Alencar com Cacá Leão é o mesmo que comparar 

uma Ferrari com um Fiat 147, e que acredita que o Senador Otto Alencar merece ganhar o 

voto de todos os feirenses. Por sua vez, o edil Marcos Antônio dos Santos Lima pregou a 

renovação da política com pessoas jovens e externou que se sente orgulhoso de exercer este 

mandato. Durante a Ordem do Dia, foram apreciadas as seguintes proposições: < 

Inicialmente, o comando da Mesa Diretiva foi transferido para o segundo Vice-Presidente, 

edil Josse Paulo Pereira Barbosa, o qual proferiu chamada nominal na qual constatou as 

ausências dos vereadores Eremita Mota de Araújo e Ronaldo Almeida Caribé, este retornou 

ao plenário durante a ordem do dia. Em Segunda Discussão, o Projeto de Lei Ordinária 

nº 061/2022, de autoria do parlamentar Fernando Dantas Torres, foi aprovado pela maioria 

dos edis presentes com voto contrário do parlamentar Luiz Augusto de Jesus. Logo após, o 

comando da Mesa Diretiva foi transferido para o Presidente desta Casa, edil Fernando 

Dantas Torres. Em seguida, em Segunda Discussão, o Substitutivo ao Projeto de Lei 

Ordinária nº 150/2021, do próprio autor, vereador Josse Paulo Pereira Barbosa, foi 

aprovado pela maioria dos edis presentes com votos contrários dos parlamentares José 

Carneiro Rocha, Marcos Antônio dos Santos Lima, Luiz Augusto de Jesus, José da Costa 

Correia Filho, Petrônio Oliveira Lima e José Marques de Messias. Cabe registar que 

usaram a palavra em votação, os vereadores Luiz Augusto de Jesus e Josse Paulo Pereira 

Barbosa, assim como o edil José Carneiro Rocha em declaração de voto. Oportunamente, o 

Presidente, vereador Fernando Dantas Torres, esclareceu que apesar de um volume 
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numérico menor, a verba publicitária da Câmara Municipal atinge em maior número a 

mídia feirense. Assim como expressou sua satisfação com a elevação da pontuação do 

candidato a governador Jerônimo Rodrigues nas pesquisas. Em Pela Ordem, os vereadores 

Jurandy da Cruz Carvalho e Sílvio de Oliveira Dias registaram a presença do suplente de 

vereador Adriano Costa na galeria desta Casa. Prosseguindo, em Primeira Discussão, o 

Projeto de Lei Ordinária nº 037/2022 de iniciativa do vereador Silvio de Oliveira Dias, 

com Parecer da Comissão de Constituição Justiça e Redação (CCJR), teve parecer e matéria 

aprovados por unanimidade dos vereadores presentes. Vale a pena registar que usaram a 

palavra em declaração de voto o autor e os edis José Carneiro Rocha e Jhonatas Lima 

Monteiro. Prosseguindo, em Discussão Única, o Projeto de Decreto Legislativo nº 

026/2022, de autoria da vereadora Eremita Mota de Araújo, com Parecer da Comissão 

Especial para Concessão de Honraria, foi adiado de pauta devido à ausência da autora na 

presente Sessão. Em Pela Ordem, o vereador José da Costa Correia Filho solicitou que os 

Requerimentos de sua autoria fossem votados em bloco. Em Questão de Ordem, o 

vereador Sílvio de Oliveira lembrou que um dos Requerimentos foi respondido ontem, pois 

já está sendo realizada a limpeza do antigo galpão da Ebal (Empresa Baiana de Alimentos) 

localizado no bairro Jardim Cruzeiro, o qual possivelmente será utilizado como pátio da 

polícia civil, e com isto solicitou que o referido Requerimento fosse retirado de pauta. Em 

Pela Ordem, o edil José da Costa Correia Filho informou que não retiraria os 

Requerimentos de pauta, pois, os moradores do bairro Rua Nova não vão aceitar a 

implantação de um depósito de carros velhos na sua vizinhança. Em Pela Ordem, o edil 

Sílvio de Oliveira Dias observou que o teor dos Requerimentos é de competência dos 

deputados estaduais. Oportunamente, o Presidente, Fernando Dantas Torres, afirmou que a 

demanda do Requerimento é de competência de deputados estaduais e salientou a 

importância de eleger parlamentares feirenses. Em seguida, em Votação Única, os 

Requerimentos nºs 226 e 227/2022, ambos de autoria do vereador José da Costa Correia 

Filho, foram rejeitados pela maioria parlamentares presentes com votos favoráveis dos 

parlamentares Luiz Augusto de Jesus, José Carneiro Rocha, Petronio Oliveira Lima, José 

da Costa Correia Filho e Jhonatas Lima Monteiro. Em Pela Ordem, os vereadores Jhonatas 

Lima Monteiro e Petrônio Oliviera Lima observaram que por princípio sempre aprovam 

Requerimentos que solicitam informações. Prosseguindo, conforme pleitearam 

respectivamente os vereadores Ivamberg dos Santos Lima e José da Costa Correia Filho, ao 

término desta Sessão foi observado um minuto de silêncio em respeito aos passamentos da 

professora Anadi Santos e do sargento PM Silvio Bispo dos Anjos. Em Pela Ordem, o edil 

Edvaldo Lima dos Santos convocou as pessoas a comparecerem no desfile de 7 setembro 
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que ocorrerá amanhã.>. Nada mais havendo por tratar, o Presidente desta Casa, vereador 

Fernando Dantas Torres declarou encerrada a presente Sessão, às onze horas e trinta e dois 

minutos, sendo convocada outra para quinta-feira, dia oito de setembro do ano em curso, à 

hora regimental, com a seguinte pauta: < o que ocorrer >. 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.       

 


