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Ata da 94ª 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 15 de 

setembro de 2022. 

 

        Ao quinze 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 quarta Sessão 

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

qual a exceção do edis Flávio Arruda Morais, Luciane Aparecida Silva Brito Vieira, 

Ronaldo Almeida Caribé e Sílvio de Oliveira Dias compareceram os parlamentares Evaldo 

Lima dos Santos, Emerson Costa dos Santos, Eremita Mota de Araújo, Fernando Dantas 

Torres, Ivamberg dos Santos Lima, Hélio Barreto dos Santos, Jhonatas Lima Monteiro, 

José Carneiro Rocha, José da Costa Correia Filho, José Marques de Messias, Josse Paulo 

Pereira Barbosa, Jurandy da Cruz Carvalho, Luiz Augusto de Jesus, Marcos Antonio dos 

Santos Lima, Pedro Cícero Marcenio Silva, Petrônio Oliveira Lima e Valdemir da Silva 

Santos. Amparado pelo Regimento Interno, a segunda Secretária, desta Casa Legislativa, 

vereadora Eremita Mota de Araújo, declarou aberta a presente Sessão e solicitou que edil 

Edvaldo Lima dos Santos assumisse a segunda Secretaria “ad hoc” bem como procedesse a 

leitura da Ata da Sessão Anterior da Sessão anterior, que após ser submetida a apreciação 

do Plenário foi aprovada pela unanimidade dos vereadores presentes. Durante a leitura da 

ata da Sessão anterior, o comando da Mesa Diretiva foi transferido para o Presidente desta 

Casa, edil Fernando Dantas Torres. Em Pela Ordem, o edil Ivamberg dos Santos Lima 

(PT) solicitou ausência momentânea desta Sessão, pois será homenageado em uma sessão 

solene do Movimento de Organização Comunitária (MOC), o que foi acatado pelo 

Presidente desta Casa. Em Pela Ordem, a vereadora Eremita Mota de Araújo (PSDB) 

solicitou a supressão do Pequeno e do Grande Expediente. Oportunamente, o edil Fernando 

Dantas Torres afirmou que não atenderia o pedido da vereadora, pois o edil José Carneiro 

Rocha foi o primeiro a ser contra a supressão integral da sessão quando colocada para 

apreciação em sessão nesta Casa Legislativa. Em Pela Ordem, o vereador José Carneiro 

Rocha (MDB) esclareceu que foi contra o pleito por acreditar que os edis não têm 

autonomia para fazê-lo. Oportunamente, o vereador Fernando Dantas Torres, no comando 

dos trabalhos, discorreu que a Sessão seguiria o curso normal. Prosseguindo, o Presidente, 
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vereador Fernando Dantas Torres, solicitou à segunda Secretária, vereadora Eremita Mota 

de Araújo, que realizasse a leitura das matérias previamente constantes para o Expediente 

do dia, que vão a seguir: <Parecer nº 061/2022, exarado pela Comissão de Finanças, 

Orçamento e Fiscalização (CFOF), opinando pelo deferimento da tramitação do Projeto de 

Lei Complementar n/nº 003/2022, de autoria do Poder Executivo Municipal. Projeto de Lei 

Complementar nº 004/2022, de iniciativa do edil Fernando Dantas Torres, que: “Altera a 

redação da Lei Complementar nº 112/2018 adicionando-se os parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º ao 

art. 27, e dá outras providências”. Projeto de Resolução nº 749/2022, de autoria da Mesa 

Diretiva, que: “Adiciona-se o parágrafo 4º ao artigo 410 do Regimento Interno da Câmara 

Municipal de Feira de Santana”. Projetos de Decreto Legislativo nºs 042 e 043/2022, 

respectivamente, de lavra dos vereadores Eremita Mota de Araújo e Josse Paulo Pereira 

Barbosa, que, na devida ordem: “Dispõe sobre a concessão da Comenda Maria Quitéria ao 

Arcebispo Zanoni Demettino Castro, e dá outras providências” e “Dispõe sobre a concessão 

do Título de Cidadão Feirense à Sra. Kátia Cilene de Silveira Lima”. Requerimento nº 

236/2022, de autoria do edil Fernando Dantas Torres. Indicações nº 1222 a 1224, de 

iniciativa dos parlamentares José da Costa Correia Filho e Sílvio de Oliveira Dias. 

Correspondências: Ofício s/n assinado pelo Sr. Ricardo Francisco de Arruda Barbagelata, 

Presidente da Associação dos Ministros Evangélicos (AME), solicitando o uso da Tribuna 

Livre para prestar esclarecimentos sobre a Marcha para Jesus que ocorreu no dia 

30/07/2022. Registro de Comparecimento, datado de 13 de setembro do ano em curso e 

emitido pelo IHEF, informando que o edil Josse Paulo Pereira Barbosa compareceu na 

unidade de saúde para realização de exames laboratoriais no dia 13/09/2022, das 07h31min 

às 11h19min>. Prosseguindo, no Horário das Lideranças, o vereador Jurandy da Cruz 

Carvalho (PL) com acréscimo de tempo cedido pelos vereadores Fernando Dantas Torres 

(PSD) e Edvaldo Lima dos Santos (MDB) lembrou que na Sessão passada versou sobre a 

questão do KM 07 e ontem à tarde conversou com alguns moradores a exemplo do seu 

amigo de prenome Mário. Frisou que deixou os canos na residência do seu amigo que 

foram adquiridos com o seu salário. Em seguida comentou que no “Feira Diferente”, conta 

da rede social Instagram uma senhora de nome Greice Kelly criticou o seu mandato. 

Ponderou que todos têm o direito de se pronunciar e a expressão do pensamento é livre. 

Entretanto, frisou que a senhora Greice Kelly é funcionária da Imaps, ou seja, é uma 

servidora pública municipal. O Presidente esclareceu que é servidor público municipal 

quem é concursado. O orador se desculpou com os servidores concursado e enfatizou que a 

referida senhora é contratada pela Prefeitura Municipal de Feira de Santana. Disse que este 

é o nível que chegou a política feirense. Revelou que já conversou com os seus nomeados 
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orientando que eles são proibidos de criticarem colegas vereadores ou políticos. Pois, o 

bom debate ocorre no campo político e democrático. No campo das ideias. Defendeu que o 

debate deve ser civilizado. Salientou que vota no deputado federal Jose Nunes desde a 

eleição passada. Por isso tem um grande apresso por ele tanto quanto por seu filho, Gabriel 

Nunes, em quem votará e para quem pedirá voto. Refutou o fato de políticos utilizarem 

terceiros para está desmerecendo o mandato eleitoral dos oponentes. O Presidente 

recomendou que o orador pedisse voto para o deputado federal Oto Alencar Filho. O 

tribuno Jurandy da Cruz Carvalho adiantou que vai pensar na possibilidade. Ao retomar o 

discurso invocou o passado político do distrito Iguaçu (Governador João Durval Carneiro) 

nas pessoas do ex-governador João Durval Carneiro, dos ex-presidentes desta Casa, Aluísio 

Lima e Dival Figueiredo Machado; dos ex-vereadores Roque Pereira e Josafá Ramos 

Dantas. Assim como do Presidente, vereador Fernando Dantas Torres, que apesar de ter 

nascido em Feira de Santana, tem raízes em Governador João Durval Carneiro. Narrou que 

na comunidade Umbuzeiros estão sendo executadas duas passagens molhadas através da 

Superintendência de Obas e Manutenção (SOMA), comandada pelo engenheiro João 

Vianey e a mando do prefeito municipal de Feira de Santana, Colbert Martins da Silva 

Filho. Pois, fazer obra é competência do Poder Executivo. Já na comunidade Amarela 

também foi feita uma passagem molhada. Revelou que na estrada da Amarela foi liberado o 

funcionamento de uma jazida de cascalho que será utilizado para melhorias da referida 

estrada. Informou que na estrada do KM 12 em direção a comunidade Santa Luzia estão 

sendo implantados três mata-burros. Estes serão colocados em parceria com os moradores 

das comunidades locais. Assinalou que devido as chuvas algumas estradas viraram atoleiro 

e uma retroescavadeira está no local a espera do tempo estiar. Confessou que comprou os 

canos para as obras que estão sendo executadas no KM 07 que custaram R$ 2.700,00. 

Esclareceu que o esgoto em questão está sendo feito pela SOMA. Acrescentou que está 

acompanhado outras ações no distrito Governador João Durval Carneiro, pois é onde mora 

os seus familiares e pessoas que foram seus colegas de escola. Por isso gostaria que 

respeitassem as suas ações. Frisou que são mais de cinco mil eleitores no referido distrito e 

que não tem nenhum problema com os demais parlamentares que foram votados no local a 

exemplo dos edis Jose Carneiro Rocha, Edvaldo Lima e Sílvio de Oliveira Dias. Pois, há 

respeito mútuo. Confessou que tem bom relacionamento com o Presidente, edil Fernando 

Dantas Tores, e com os seus familiares que moram no distrito Governador João Durval 

Carneiro. Revelou que já votou para vereador em Josafá Ramos Dantas e por três vezes no 

Presidente desta Casa. Afirmou que respeita as diferenças. Foi aparteado pelo parlamentar 

Josse Paulo Pereira Barbosa que condenou a prática de assessores tecerem críticas a 
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adversários políticos. “É muita ousadia dessa funcionária”. Logo após, o vereador Josse 

Paulo Pereira Barbosa (PSC) relatou que os vereadores da bancada governista não eram 

respeitados pelo prefeito Colbert Martins da Silva Filho e salientou que, por isto, estes 

seguiam insatisfeitos. Em seguida, referiu-se à secretária municipal de Educação, 

professora Anaci Paim, ao expor que o Chefe do Poder Executivo fazia inúmeras viagens e 

alegava que estava em busca de recursos financeiros a fim de propiciar melhorias em Feira 

de Santana. No entanto, os profissionais da Educação deste Município não recebiam seus 

salários há quatro meses, o que, para si, se configurava em uma incoerência. Comentou 

sobre as frequentes queixas dos profissionais da Educação acerca das condições de 

trabalho, da infraestrutura das unidades de ensino e do atraso no pagamento dos salários ao 

destacar que, nos últimos dias, teve conhecimento de que a referida secretária externou que 

os parlamentares desta Casa não prestavam. Salientou que este Legislativo era 

independente e lamentou o fato de não haver merenda escolar nas unidades de ensino da 

rede municipal ao registrar que a Prefeitura Municipal realizou licitação. Mas, até o 

presente momento, nada foi fornecido às escolas. Mencionou um requerimento aprovado 

nesta Casa, o qual convocava a referida secretária para participar de uma Comissão Geral a 

fim de prestar os devidos esclarecimentos aos vereadores. Dando continuidade ao seu 

pronunciamento, o orador à tribuna destacou que a secretária mencionada não teria 

coragem de criticar os parlamentares desta Casa durante a realização da Comissão Geral. 

Oportunamente, o Presidente desta Casa, edil Fernando Dantas Torres, teceu comentários 

críticos à Secretária Anaci Bispo Paim. Ao prosseguir com seu discurso, o orador à tribuna 

indagou o que a referida secretária discorreria sobre o atraso no pagamento dos salários dos 

profissionais da educação. Por fim, registrou que, no distrito de Jaguara, a Escola 

Municipal Dr. Colbert Martins da Silva era negligenciada pela administração pública 

mesmo após a realização de uma reforma que custou mais de um milhão de reais. Concedeu 

apartes aos edis edil Jhonatas Lima Monteiro (PSOL), Emerson Costa dos Santos (DC) e 

Marcos Antônio dos Santos Lima (UB). Em seguida, o vereador Luiz Augusto de Jesus 

(União Brasil e Liderança do Governo) inicialmente informou a expressiva votação que 

sempre teve em diversos distritos e bairros de Feira de Santana, a exemplo de Tiquaruçu, 

Matinha, Jaíba, Maria Quitéria, Conceição e Mangabeira, razão pela qual disse que 

continuará atendendo às diversas solicitações que lhe chegam, não só destas comunidades, 

como de toda a população, que tenha ou não trabalhado por seu mandato. Pois, entende que 

assim como nenhum vereador é dono de qualquer reduto, assim também deve ter o 

indistinto dever de trabalhar por todos que necessitam, independente de ideologia política. 

Prosseguindo, disse que não vê problema em que mais de um vereador busque recursos ou 
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melhorias para uma mesma localidade, e que a seu ver isso é bom para a população. 

Continuando, disse que independente de não ser nascido em Feira de Santana, aqui 

constituiu família e ao longo de seus mandatos tem trabalhado com afinco e dedicação pelo 

município como um todo, e cujo trabalho foi reconhecido pela população, como 

demonstram as urnas, razão pela qual exige respeito e não aceita vir sendo continuamente 

perseguido e humilhado, quando apenas busca exercer da melhor forma o seu mandato e o 

seu papel de Líder do Governo nesta Casa. Na sequência, o edil José da Costa Correia 

Filho (PATRI)  ̧ em tempo cedido pelo vereador Petrônio Oliveira Lima (REP) e com 

acréscimo do tempo do PV cedido pelo parlamentar Valdemir da Silva Santos, comentou 

que os habitantes do bairro Rua Nova estavam felizes porque a Praça da Fidelidade foi 

asfaltada. Em seguida, registrou que, neste dia, recebeu um Ofício encaminhado pelo 

Tribunal Regional Eleitoral (TER) e afirmou que o documento também foi enviado para a 

Secretária Municipal de Educação, professora Anaci Bispo Paim, no dia seis do mês em 

curso. Informou que o referido documento solicitava a suspensão da reforma da Escola 

Municipal Regina Vital a fim de assegurar que as próximas eleições ocorressem no local. 

Informou que um de seus assessores foi até a referida unidade de ensino e, na oportunidade, 

notou que não havia ninguém no local, no entanto, até o presente momento, a referida 

secretária não encaminhou uma resposta ao ofício mencionado. Registrou que muitas 

pessoas votavam na escola supracitada, de modo que a situação deveria ser resolvida com 

celeridade. Frisou que, caso o fato não seja solucionado, entrará em contato com o prefeito 

municipal de Feira de Santana, Colbert Martins da Silva Filho. Ao finalizar, registrou que, 

após as eleições, a escola mencionada poderá passar pelas reformas necessárias. Em Pela 

Ordem, o vereador Josse Paulo Pereira Barbosa (PSC) parabenizou o senhor Nilton Dantas 

Torres pelo seu aniversário e acrescentou que o considera um homem de grande valor. Em 

seguida, o parlamentar Jhonatas Lima Monteiro (PSOL e Liderança da Minoria) 

discorreu que as crianças alérgicas à proteína do leite da vaca (APLV) tem tido seu direito à 

alimentação, e consequentemente à vida, negado neste Município. Detalhou que quem 

possui esta alergia sofre com sintomas intensos como recusa de alimentos, dificuldade com 

digestão, diarreia com sangue, assaduras, vômitos e cólicas. Disse que nem a Secretaria de 

Saúde Municipal nem a Estadual têm se responsabilizado com relação à distribuição da 

fórmula láctea que as crianças precisam consumir que custa cerca de R$ 250. Expôs que 

são necessárias cerca de dezesseis latas para garantir a alimentação mensal e questionou o 

que as mães não têm como gastar em torno de R$ 4.000 por mês com essa fórmula irão 

fazer sem o apoio do poder público? Lembrou que o ex-secretário municipal de Saúde, 

médico Marcelo Britto, disse que a compra da fórmula láctea citada necessitava de 



 

 

 

 

 
 

Feira de Santana 

CÂMARA  MUNICIPAL 
  Casa da Cidadania 

  

876 

 
RD 202294 

licitação, a qual não ocorreu desde 2021. Externou que desde o ano passado denuncia este 

assunto e quando seu mandato entrou em contato com as secretarias municipal e estadual 

não obteve resposta positiva, assim questionou quem resolverá a questão, visto que existe 

recurso público federal para investir nessa demanda. Opinou que se o investimento não está 

sendo feito é porque está ocorrendo roubo do dinheiro público. Citou que apesar de muitas 

mães terem conseguido liminar judicial para receberem esse leite especial, a determinação 

ainda não foi cumprida e o Ministério Público (MP) tem se omitido. Por isso, o seu 

mandato irá realizar questionamento aos MPs estadual e federal. Informou que pode 

disponibilizar para a mídia os áudios de mães chorando ao relatar a situação dos seus filhos 

e perguntando se será preciso que os bebês morram para que os órgãos públicos garantam o 

leite deles. Mudando o tema do discurso, o orador disse que o censo do país está sendo 

realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), com atraso e com 

várias dificuldades, quais sejam: atraso de pagamentos previstos; falta de segurança; pouca 

propaganda visando convencer a população a responder esta importante pesquisa; falta de 

pagamento referente ao período de treinamento; desrespeito ao local de trabalho, visto que 

muitos recenseadores não estão sendo alocados próximos à sua residência e promessa de 

que o pagamento somente será feito após a conclusão do trabalho, mesmo os contratados 

tendo que se deslocar no Município através de transporte. Concluindo seu pronunciamento, 

o orador discorreu sobre a importância dos recenseadores terem acesso ao transporte 

municipal para facilitar a circulação pelos bairros e garantir uma boa qualidade desse censo 

que vai determinar o repasse dos recursos públicos estaduais e federais ao longo dos 

próximos dez anos e expressou que, ao contrário do que faz o prefeito Colbert Martins da 

Silva Filho, várias prefeituras firmaram parcerias com o IBGE permitindo o livre acesso 

dos contratados ao transporte público. Em seguida, o presidente Fernando Dantas Torres 

disse que a denúncia feita pelo orador era gravíssima e afetaria o futuro da cidade. 

Oportunamente, o vereador Fernando Dantas Torres, no comando dos trabalhos, considerou 

grave a denúncia feita pelo edil Jhonatas Lima Monteiro e ressaltou que esta pode afetar o 

futuro da cidade de Feira de Santana. Posteriormente, o edil Emerson Costa dos Santos 

(DC) destacou que o município de Feira de Santana está com a maioria dos casos 

confirmados da nova variante da dengue, denominada Cosmopolita. Registrou que esta 

variante é a mais disseminada no continente asiático. Defendeu a implantação urgente de 

políticas públicas para evitar a contaminação. Recomentou investimento massivos em 

propaganda institucionais na TV e nas emissoras de rádio. Lamentou que talvez o governo 

espere a Cosmopolita virar epidemia para adotas as medidas necessárias. Acrescentou que 

os agentes comunitários de endemias estão há dois meses sem coordenação. Observou que 
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há oito meses o carro fumaçê não passa pelas ruas da cidade. Assinalou que as equipes de 

bloqueadores deixaram de atuar. Revelou que a coordenadora da Vigilância Sanitária, 

senhora Carlita Correia, tem que tomar iniciativa.  Reclamou que o Município não tem 

procurador geral, secretário de saúde e coordenadores de endemias. Lembrou que o 

governo municipal disponibiliza de mais de R$ 1 milhão para publicidade institucional. 

Revelou que a Prefeitura Municipal já deveria ter concluído o relatório do quarto ciclo e 

enviado à Secretaria Estadual de Saúde (SESAB). Pois, como ainda está no segundo ciclo 

de prestação de contas tal situação poderá impactar nas verbas a serem enviadas à Feira de 

Santana no próximo ano para fazer o combate ao mosquito aedes aegypti. Adiantou que vai 

formular Requerimento solicitando informações à coordenação de Vigilância Sanitária 

solicitando informações sobre o planejamento do enfrentamento da variante Cosmopolita, 

pois se um surto for deflagrado poderá ocasionar superlotação nas UPAs, nas Policlínicas e 

estourar o atendimento no Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA). Frisou que vão 

criticar a lotação do HGCA, mas a parte de atenção básica de saúde da Prefeitura Municipal 

não está sendo executada. Pois, não estão divulgando informações nem estão planejando o 

combate ao mosquito da dengue. Fustigou a mídia para cobra informações e ao mesmo 

tempo lembrou que a verba a ser empregada em propaganda salvará a vida de pessoas. 

Advertiu que no ano passado morreram aproximadamente 200 pessoas devido ao vírus da 

dengue e este ano já somam mais de 800 vidas ceifadas no Brasil. Interrogou se o governo 

municipal vai esperar o surto ser instalado para adotar as providências? Solicitou ao 

Presidência desta Casa, vereador Fernando Dantas Torres, que ajude com as propagandas 

institucionais assim como ao edil José Carneiro Rocha no sentido de intermediar o alerta ao 

prefeito municipal de Feira de Santana, Colbert Martins da Silva Filho.  Em aparte, o edil 

José Carneiro Rocha assegurou que o gabinete do prefeito estará aberto para que o orador 

possa levar os pleitos relacionados acima. Neste momento, o edil Fernando Dantas Torres, 

no comando dos trabalhos, realizou uma chamada nominal na qual contatou somente as 

presenças dos edis José da Costa Correia Filho, Emerson Costa dos Santos, Hélio Barreto 

dos Santos, Jurandy da Cruz Carvalho, Luiz Augusto de Jesus, Josse Paulo Pereira Barbosa, 

Petrônio Oliveira Lima e José Marques de Messias. No decorrer da sessão adentraram no 

plenário os demais edis, a exceção do vereador Ivamberg dos Santos Lima, que justificou 

sua ausência, e os vereadores Flávio Arruda Morais, Luciane Aparecida Silva Brito Vieira, 

Ronaldo Almeida Caribé e Silvio de Oliveira Dias. Durante o Grande Expediente, o 

vereador Josse Paulo Pereira Barbosa comentou sobre a política feirense ao destacar que 

alguns vereadores e deputados participavam de eventos de diferentes religiões e faziam de 

tudo para enganar a população. Destacou que algumas pessoas lhe questionaram o motivo 



 

 

 

 

 
 

Feira de Santana 

CÂMARA  MUNICIPAL 
  Casa da Cidadania 

  

878 

 
RD 202294 

pelo qual não apoiava os candidatos feirenses e esclareceu que lutava para defender o povo, 

no entanto, outros políticos não faziam o mesmo, pois eram egoístas e, após terem êxito no 

pleito eleitoral, ignoravam os eleitores e não propiciavam melhorias neste Município. 

Relatou que alguns políticos mentiam com frequência para conseguir votos e, em seguida, 

mencionou o candidato a deputado estadual “Binho Galinha” ao salientar que este arrastava 

multidões por onde passava, sem propagar mentiras ou enganações, apenas trabalhando 

para conquistar a confiança da população. Comentou que, se não estivesse apoiando a 

candidata a deputada estadual Mirela Macedo, estaria ao lado do referido candidato. Pois, 

este fazia questão de pensar no melhor para a população. Declarou que não aceitaria que 

alguns políticos fossem ao distrito de Jaguara para enganar as pessoas ao fazer promessas 

descabidas e entregar cestas básicas. Expôs que alguns candidatos não tinham escrúpulos e 

salientou que informou aos moradores do referido distrito que, se algum candidato 

entregasse cestas básicas, era possível denunciá-lo. Comentou que a população feirense não 

aguentava mais as ações inescrupulosas de muitos políticos e externou que alguns 

candidatos, após eleitos com uma quantidade expressiva de votos em Feira de Santana, não 

destinavam emendas parlamentares para este Município. Referiu-se à campanha do 

vereador Jhonatas Lima Monteiro (PSOL) a deputado estadual ao afirmar que este agia de 

modo respeitoso e dialogava com a população a fim de conhecer as demandas municipais. 

Registrou que apoiava os candidatos que verdadeiramente se preocupavam com Feira de 

Santana e reiterou seu apoio à candidata Mirela Macedo e ao candidato a deputado federal 

Mário Negromonte. Externou que tinha um compromisso com seus eleitores e que fazia 

questão de ter sua imagem atrelada apenas aos candidatos que agiam do mesmo modo. 

Salientou que também apoiava os candidatos Jerônimo Rodrigues e Otto Alencar, que 

concorriam, respectivamente, aos cargos de Governador do Estado da Bahia e Senador. 

Referiu-se ao Governador Rui Costa ao salientar que era grato pelo trabalho prestado por 

este em Feira de Santana. Destacou que não aceitaria que candidatos visitassem o distrito 

de Jaguara com o objetivo de enganar a população e externou que, nesta Casa, além de si, 

apenas o edil Fernando Dantas Torres (PSB) viabilizou recursos financeiros para a 

localidade mencionada. Por fim, expôs que não tinha motivos para se preocupar porque não 

era réu em ações judiciais.  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 vereador Jurandy da Cruz Carvalho (PL) discursou sobre a 

regulação na Bahia ao afirmar que é preciso mudança no sistema de Saúde para que 

diminua o número de mortes. Relatou que hoje pela manhã recebeu a ligação de uma 

pessoa que estava passando mal em uma policlínica e precisava de transferência para o 
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hospital Geral Clériston Andrade (HGCA). Enunciou que os políticos são culpados por 

serem convenientes com a situação da regulação na Bahia. Disse que recebeu a informação 

de que o HGCA II está com um problema de infiltração na estrutura e frisou que é preciso 

averiguar a situação, visto que a unidade tem apenas dois anos de construída. Salientou que 

falta segurança na Bahia ao citar casos de explosão de unidades bancárias na capital e no 

interior. Por fim, mostrou a necessidade de mudança dos governantes da Bahia para que 

haja melhorias nas áreas de segurança, saúde e educação. Em aparte, o edil Josse Paulo 

Pereira Barbosa informou que em contato com o diretor do HGCA, médico José Carlos 

Pitangueira, foi informado que não existe nenhuma infiltração na unidade. Durante a 

Ordem do Dia foram apreciadas as seguintes proposições: <Em primeira discussão e em 

Pela Ordem, o edil Fernando Dantas Torres solicitou o adiamento de pauta do Projeto de 

Lei Ordinária nº 052/2022 de autoria do vereador Valdemir da Silva Santos, com Parecer 

contrário da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) a pedido do autor que 

precisou se retirar para comparecer em um evento representando esta Casa. Em seguida, 

solicitou também o adiamento de pauta dos Requerimentos nºs 234 e 235/2022 de sua 

autoria, e retirou o pedido posteriormente. Prosseguindo, em Primeira Discussão, foram 

aprovados pela unanimidade dos parlamentares presentes, o parecer exarado pela CCJR 

favorável à tramitação do Projeto de Lei Ordinária nº 075/2022 de iniciativa do vereador 

Jurandy da Cruz Carvalho, assim como a mencionada proposição. Em Segunda Discussão, 

o Projeto de Lei Ordinária nº 056/2022, de iniciativa do vereador Jhonatas Lima 

Monteiro, foi aprovado pela unanimidade dos edis presentes. Logo após, em Votação 

Única, os Requerimentos nºs 233/2022, de autoria do edil Jurandy da Cruz Carvalho e 234 

e 235/2022, ambos de iniciativa do vereador Fernando Dantas Torres, foram aprovados por 

unanimidade dos edis presentes. Em Pela Ordem, o edil Jurandy da Cruz Carvalho 

expressou que o seu Requerimento se refere à abertura das discussões das problemáticas do 

Mercado de Arte>. Nada mais havendo por tratar, a segunda Secretária, vereadora Eremita 

Mota de Araújo, declarou encerrada a presente Sessão, às dez horas e trinta e quatro 

minutos convocando outra para o próximo dia vinte 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.  


