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Ata da 95ª 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 20 de 

setembro de 2022. 

 

Aos vinte 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 quinta Sessão 

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

qual, à exceção da vereadora 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 edil Edvaldo 

Lima dos Santos assumisse a Segunda Secretaria, ad hoc, e procedesse à leitura da Ata da 

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

dos edis presentes. Em seguida, solicitou da primeira Secretária, vereadora Luciane 

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

Expediente do dia, que vão a seguir: < Indicações nºs 1225 a 1232/2022, de iniciativa dos 

vereadores Flávio Arruda Morais, Sílvio de Oliveira Dias e José da Costa Correia Filho>. 

No Horário destinado às Lideranças Partidárias, o edil Josse Paulo Pereira Barbosa 

(PSC) agradeceu a Deus acima de tudo e afirmou que hoje é um dia de alegria, pois no 

último domingo no Distrito de Jaguara, realizou-se a 7ª Lavagem, que contou com a 

presença de mais de 6 mil pessoas e não teve confusão. Externou que é grande seu amor 

pela população de Jaguara, por Feira de Santana e pelo seu cargo de vereador, o qual 

executa com amor. Afirmou que não tem medo de dizer a verdade e não se rende aos 

poderosos. Agradeceu aos agentes de trânsito presentes, ao Superintendente de Trânsito, Sr. 

Cleudson Almeida, ao Secretário de Transporte e Trânsito, Sr. Saulo Figueiredo, Sr. 

Antônio Carlos Coelho que autorizou o alvará permitindo a realização do evento, ao ex-



 

 

 

 

 
 

Feira de Santana 

CÂMARA  MUNICIPAL 
  Casa da Cidadania 

  

881 

 

RD 202295 

Prefeito José Ronaldo de Carvalho, a toda a sua assessoria, ao Governador Rui Costa, 

presente através da atuação da polícia militar, ao Tenente Coronel Hildo Lobão, ao Coronel 

Piton, Capitão Edvandro, Comandante da Rondesp Leste, ao Major Cardoso, à Deputada 

Estadual Mirela Macedo, ao Deputado Federal Mário Negromonte, o qual colocou um 

milhão de reais para fortalecer o Distrito, assim como a candidata Mirela Macedo que doou 

ambulâncias para a localidade. Afirmou que o Deputado José Neto compareceu na eleição, 

depois fez uma carreata na localidade, mas nunca fez nada pelo Distrito de Jaguara. 

Finalizando sua fala externou seu amor pelo referido distrito. Durante a fala do orador à 

tribuna, o comando da Mesa Diretiva foi transferido para a Primeira Secretária, vereadora 

Luciane Aparecida Silva Brito Vieira. Logo após, o vereador Jurandy da Cruz Carvalho 

(PL) saudou os agentes de trânsito presentes na galeria desta Casa ao afirmar que, enquanto 

Presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização – CFOF, fez questão de que 

o Parecer relativo ao Projeto de Lei Complementar nº 03/2022 fosse exarado com 

celeridade. Mencionou as proposições referentes aos agentes comunitários de saúde e de 

combate às endemias, as quais foram aprovadas anteriormente, e ressaltou que os 

profissionais mencionados prestavam um trabalho valoroso neste município. Em seguida, 

disse que, no último sábado, visitou o bairro Rocinha e caminhou em todas as ruas para 

ouvir os pleitos da população. Declarou que a Lagoa Grande era importante para Feira de 

Santana e relatou que havia uma obra no local, de responsabilidade da Companhia de 

Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia – Conder, que seguia sem conclusão há 

dezesseis anos e questionou o motivo pelo qual isto ocorria ao referir-se ao Governo do 

Estado. Discorreu sobre o fato de diversas ruas do bairro supracitado permanecerem sem o 

devido esgotamento sanitário e indagou o porquê de entulhos continuarem espalhados pela 

localidade. Conclamou os representantes da Conder para resolverem a situação, pois os 

habitantes da região sofriam com os problemas na área e necessitavam viver com 

dignidade. Destacou que, há dezesseis anos, recursos financeiros foram investidos na 

localidade mencionada, no entanto, até o presente momento, a obra não foi concluída. 

Citou, ainda, a região denominada de Parque Getúlio Vargas e afirmou que, infelizmente, o 

esgoto era despejado na Lagoa Grande, o que causava a poluição desta. Disse que ficava 

triste com a situação e expôs que diversos políticos negligenciavam Feira de Santana. Por 

fim, salientou que o Governo do Estado deveria se atentar aos problemas de Feira de 

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

Estado deveria concluir as obras já existentes ao invés de prometer novas obras em 

distritos, as quais não conseguirão concluir a tempo. Neste momento, o comando da Mesa 

Diretiva foi transferido para o Primeiro Vice-Presidente, edil Silvio de Oliveira Dias, o qual 
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saudou os agentes de trânsito presentes na galeria desta Casa, em especial seu colega Edno, 

que trabalha na SMT e faz um excelente trabalho. Em seguida, a vereadora Luciane 

Aparecida Silva Brito Vieira (MDB) saudou os agentes de trânsito presentes na galeria e 

externou sua felicidade e gratidão por ter recebido o prêmio Ana Nery na cidade de 

Fortaleza, após ter sido escolhida pelo Conselho Regional de Enfermagem – COREN-BA 

para representar a Bahia. Detalhou que as vinte e sete unidades federativas indicaram 

enfermeiras para representar a categoria no Centro de Convenções de Fortaleza a pedido do 

Conselho Federal de Enfermagem – COFEN. Disse que no evento ocorrido muitas 

informações importantes foram divulgadas sobre a área da enfermagem e, apesar de se 

entristecer ao saber da realidade caótica feirense, tanto com relação à falta de 

medicamentos quanto à falta de profissionais, não abaixará a cabeça e entrará em contato 

com a Secretária Interina de Saúde, Sra. Fernanda, para apresentar ideias que alavancará a 

saúde na cidade. Por fim, congratulou o COREN-BA e afirmou que enquanto for vereadora 

legislará para trazer melhorias e grandes feitos para a classe de enfermagem. Logo após, o 

edil Petrônio Oliveira Lima (REPUBLICANOS) afirmou que na comemoração dos 189 

anos da cidade de Feira de Santana o Prefeito Colbert Martins da Silva Filho anunciou a 

ampliação do transporte público do município e informou que começou a funcionar os 

terminais de transbordo do bairro Pampalona e da Nóide Cerqueira, os quais operarão com 

novos ônibus a fim de melhorar a prestação de serviço à população. Também afirmou que 

será ampliada a forma de pagamento das passagens através do cartão débito, crédito, boleto 

bancário e pix, o que facilitará a vida dos usuários de transporte da cidade. Discorreu que 

16 novos ônibus atuarão no transbordo da Nóide e 19 no bairro Pampalona. Com isto, 

afirmou que o problema do transporte público da cidade diminuirá, pois há anos existe uma 

dificuldade de manter o transporte operando da forma que a população merece e necessita. 

Acrescentou que durante a pandemia o transporte público passou por dificuldades de 

operacionalização, sendo que muitas empresas faliram. Acrescentou que neste momento a 

cidade conta com 35 novos carros. Também destacou que foi iniciado o trabalho de pintura 

das faixas de pedestre da cidade e a sinalização das avenidas.  Logo após, o edil Edvaldo 

Lima dos Santos (MDB) em tempo cedido pelo edil Hélio Barreto dos Santos (PROS), 

saudou os agentes de trânsito presentes na galeria desta Casa e registrou que os vendedores 

ambulantes deste município enfrentavam inúmeros problemas por conta da 

irresponsabilidade do Prefeito Colbert Martins da Silva Filho. Em seguida, comentou que, 

na semana anterior, os parlamentares deste Legislativo prezaram pela justiça e pelos 

direitos dos rodoviários de Feira de Santana. Externou que não era cabível atribuir dupla 

função aos motoristas de transporte coletivo ao mencionar que muitos destes, infelizmente, 
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cobravam as passagens e conduziam os veículos pelas vias municipais. Referiu-se à 

Superintendência Municipal de Trânsito – SMT ao afirmar que os motoristas atuavam com 

responsabilidade no exercício de suas funções e salientou que, baseado no Código de 

Trânsito Brasileiro – CTB e na Constituição Federal, elaborou o Projeto de Lei nº 04/2022, 

que versava sobre os rodoviários e proibia a dupla função destes no transporte coletivo. 

Mencionou o artigo 28 do CTB ao externar que, de modo irresponsável, a Prefeitura 

Municipal e os empresários atribuíam a dupla função aos motoristas, o que inviabilizava o 

trabalho destes. Registrou que muitos rodoviários enfrentavam problemas de saúde por 

conta das péssimas condições de trabalho. Afirmou que, enquanto ex-rodoviário, 

compreendia os problemas enfrentados pelos profissionais da categoria e denunciou que, 

mesmo exercendo dupla função, os motoristas não eram remunerados devidamente, o que 

gerava benefícios aos empresários. Ao concluir seu pronunciamento, salientou que o 

Projeto de Lei nº 04/2022 deveria ser sancionado pela Prefeitura Municipal. Durante o 

pronunciamento do orador à tribuna, o comando da Mesa Diretiva foi transferido para a 

Primeira Secretária, vereadora Luciane Aparecida Silva Brito Vieira. Em seguida, o edil 

José da Costa Correia Filho (PATRIOTA) inicialmente disse que dos trinta e dois anos 

em que trabalhou na Polícia, três foram em Jaguara, em condições sempre muito precárias, 

e hoje ao ver o seu colega, o qual não mencionou o nome, falar das obras que lá serão 

realizadas pelo governo Rui Costa, dizendo que caso as mesmas não sejam iniciadas, não 

mais pedirá votos para o governo do PT, faz com que fique no aguardo destes 

acontecimentos, para ver até onde o colega cumprirá a sua promessa. Em seguida discorreu 

sobre a licitação para drenagem do campo do Beira Riacho, localizado na Rua Nova, tão 

aguardado pelos esportistas e pela comunidade deste bairro como um todo, salientando que 

em razão do alto custo da citada obra, o governo municipal necessita cumprir todos os 

trâmites, a fim de garantir a lisura do processo. Finalizando, divulgou os números dos seus 

candidatos e disse que ACM Neto será o novo Governador da Bahia e cobrirá de obras o 

Estado, a exemplo da ponte entre Salvador e a Ilha de Itaparica. Ao longo do seu 

pronunciamento foi aparteado pelos Vereadores Josse Paulo Pereira Barbosa e José 

Carneiro Rocha. Em Pela Ordem, o vereador Josse Paulo Pereira Barbosa (PSC) discordou 

da fala do vereador anterior à tribuna afirmando que a obra está licitada e logo iniciará, não 

importando quem irá terminar. Logo após, o vereador José Marques de Messias (UNIÃO 

BRASIL) no tempo da Liderança do Governo cedido pelo vereador Luiz Augusto de Jesus, 

saudou os agentes de trânsito e discorreu que as pessoas devem votar em Gabriel Nunes 

para deputado federal porque o pai deste candidato, deputado José Nunes, em parceria com 

o prefeito Colbert Martins da Silva Filho, enviou várias emendas para melhorias no Distrito 
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de Humildes, como a entrega de uma patrol, a compra de doze mil metros de canos para a 

extensão da rede de água na comunidade, a construção de poços artesianos na Caruara e 

pavimentações de diversas ruas das localidades. Anunciou que mais investimentos serão 

realizados no supracitado distrito a partir de emenda no valor de dois milhões de reais do 

mesmo deputado, em parceria com o prefeito municipal, a quem parabenizou e agradeceu 

pela atenção. Criticou deputados que enganam o povo na época da eleição, mas não levam 

melhorias para a população. Em seguida, listou as obras que serão realizadas na localidade 

de Humildes e região e pediu que os eleitores votassem em Gabriel Nunes para Deputado 

Federal, em Binho Galinha para Deputado Estadual, em Otto Alencar para Senador e em 

ACM Neto para Governador. Durante o pronunciamento do orador à tribuna, o comando da 

Mesa Diretiva foi transferido para o Primeiro Vice-Presidente, edil Silvio de Oliveira Dias. 

Em Pela Ordem, o vereador Edvaldo Lima dos Santos (MDB) afirmou que todos os edis 

observaram que quem está fazendo a obra no Distrito de Humildes é o Deputado Federal 

José Nunes. Em Pela Ordem, o edil Pedro Cícero Marcenio Silva (CIDADANIA) afirmou 

que a cidade está sem Prefeito. Em Pela Ordem o edil José Marques de Messias (UNIÃO 

BRASIL) afirmou que o Prefeito é um homem sério e trabalhador. Em seguida, o edil Luiz 

Augusto de Jesus (UNIÃO BRASIL) discorreu que ouviu o edil José Marques de Messias 

falando das obras que estão acontecendo no Distrito de Humildes, frutos das emendas do 

Deputado Federal José Nunes e dos recursos do município. Ressaltou que espera que o 

Prefeito Colbert Martins da Silva Filho possa autorizar as suas indicações de obras em 

conjunto com o referido deputado. Acrescentou que está aguardando há um ano obras no 

distrito de Jaíba, na estrada de São Domingos, na estrada que interliga a Santa Rita a parte 

da Mantiba, da Mantiba a Belo, assim como as obras da Lagoa do Subaé, da vila Santiago 

no distrito da Matinha, e outras ruas no bairro da Mangabeira como os sete trechos de ruas, 

que estão aguardando e já foram medidas. Afirmou que se o vereador José Marques de 

Messias conseguiu liberar junto ao Prefeito as suas obras, que ele também possa autorizar 

junto a SOMA (Superintendência de Operações e Manutenção) o calçamento de cerca de 

25 mil metros de estrada com os recursos do Deputado Federal José Nunes e do município. 

Lembrou também do compromisso assumido com o bairro Santo Antônio dos Prazeres, 

mais especificamente as ruas Caturama, Maravilha, Serra Azul, Edvânia, Marialva. Assim 

como obras dos trechos do Distrito de Ipuaçu. Discorreu que é candidato a deputado 

estadual e que assumiu compromissos na campanha para vereador com estas comunidades e 

estas obras ainda não iniciaram, com isto solicitou a atuação da Superintendência. Em 

aparte, o edil José Carneiro Rocha teceu elogios ao Deputado José Nunes. Oportunamente, 

o vereador Silvio de Oliveira Dias parabenizou o discurso do edil Luiz Augusto de Jesus 
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por acreditar que realmente a prefeitura tem utilizado dois pesos e duas medidas, 

beneficiando o edil José Marques de Messias e não o líder do governo. Em Pela Ordem, o 

edil Edvaldo Lima dos Santos (MDB) afirmou que as obras só estão sendo feitas por causa 

do Deputado Federal José Nunes, pois mesmo para o líder do governo o Prefeito não libera 

nada. Logo após o vereador Ivamberg dos Santos Lima (PT) comentou que o Projeto de 

Lei Complementar nº 003/2022 será apreciado em primeira e segunda discussão neste dia e 

aproveitou a oportunidade para registrar que os vendedores ambulantes deste município 

lutavam, todos os dias, pela defesa de seus direitos apesar do descaso do Governo 

Municipal. Disse que, no dia seguinte, ocorrerá a “Caminhada da Vitória”, que contará com 

a presença do candidato a Governador do Estado da Bahia, Sr. Jerônimo Rodrigues, bem 

como de outros políticos e candidatos do Partido dos Trabalhadores – PT, e terá início a 

partir das quinze horas e trinta minutos, na Igreja Matriz. Declarou esperar que, no próximo 

dia dois de outubro, o referido candidato tenha êxito nas eleições. Referiu-se às 

propagandas do ex-Prefeito de Salvador e também candidato ao Governo do Estado da 

Bahia, Sr. Antônio Carlos Magalhães Neto – ACM Neto, ao destacar que estas 

apresentavam dados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB e 

apontavam que os governantes petistas deste estado não contribuíram com o aumento do 

referido índice. Salientou que os políticos do grupo do candidato ACM Neto, à frente da 

gestão deste estado, jamais impulsionaram o IDEB e destacou que, na última sexta-feira, o 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – Inep divulgou a 

lista do IDEB nacional, de modo que a Bahia, nas séries iniciais, obteve nota seis; nas 

séries finais, obteve nota quatro e meio e o ensino médio obteve nota três e meio. Registrou 

que, na Bahia, jamais houve crescimento expressivo nas notas do IDEB e expôs que isto era 

resultado do trabalho efetuado pela comunidade escolar e pela Secretaria de Educação do 

Estado da Bahia. Comentou que, apesar da pandemia, foi possível notar diversas mudanças 

e melhorias na rede pública estadual de ensino e registrou que o Governo do Estado 

proporcionou assistência estudantil através do vale alimentação e de programas como 

“Mais Educação”, “Bolsa Presença” e “Educar para Trabalhar”. Ao concluir seu discurso, 

afirmou que o IDEB baiano cresceu por conta das ações do Governo do Estado. Em Pela 

Ordem, o edil Luiz Augusto de Jesus (UNIÃO BARSIL) solicitou a supressão do Grande 

Expediente em razão da votação do projeto dos agentes de trânsito, o que foi acatado por 

todos os edis presentes. Neste momento, o comando da Mesa Diretiva foi transferido para a 

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

Silvio de Oliveira Dias (Liderança da Minoria) após saudar os trabalhadores presentes na 

galeria, respondeu ao orador que discorreu sobre a Lagoa Grande afirmando que a 
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supracitada lagoa é o maior cartão postal de Feira de Santana e está sob os cuidados do 

estado porque a prefeitura sequer limpa o local nem realiza a troca de lâmpadas, apesar dos 

moradores pagarem a taxa de iluminação pública. Disse que o local passou pela maior 

intervenção urbanística da cidade tornando-se um local mais bonito para as famílias 

frequentarem. Externou que o bairro onde fica a citada lagoa é o melhor da cidade e frisou 

que o deputado José Neto destinou emenda no valor de dois milhões de reais para 

conclusão de obras em ruas do entorno, recurso que estava previamente destinado para a 

feirinha do bairro Tomba, mas que o prefeito não fez a utilização. Depois, agradeceu ao 

Secretário Municipal de Transportes e Trânsito, Sr. Saulo Figueiredo, por ter atendido as 

solicitações que ele fez no discurso da semana passada quando tratou sobre o abandono do 

transbordo do bairro Pampalona, porém destacou que o local ainda não está sendo utilizado 

de acordo com sua função precípua, ou seja, para operação do Bus Rapid Transit – BRT. 

Enunciou que se surpreendeu com a fala do Prefeito Colbert Martins da Silva Filho nesta 

manhã quando o mesmo disse, em uma entrevista, que não sabia que o distrito Jaguara 

estava sem ônibus, assim convidou o gestor a percorrer a cidade junto com ele para 

perceber que o transporte público não funciona. Lembrou a todos que próximo às eleições o 

poder público sempre promete alguma coisa como está fazendo atualmente ao anunciar que 

colocará os ônibus para circular nas novas estações de transbordo, como fez na eleição 

passada ao colocar o BRT em teste e ao comunicar que seriam construídas cinquenta e 

cinco mil casas na zona rural, promessas que depois não foram cumpridas, o que seu 

mandato denunciará no Ministério Público. Por fim, solicitou que esta Casa fizesse um 

levantamento de todas as leis aprovadas, sancionadas ou promulgadas por este Legislativo 

que não estão sendo cumpridas, tal como a gratuidade para idosos no transporte, e também 

frisou ser necessário que, diante disso, este Parlamento abra um processo de cassação do 

prefeito municipal. Em seguida, o comando da Mesa Diretiva retornou para o Primeiro 

Vice-Presidente, edil Silvio de Oliveira Dias. Em Pela Ordem, o edil Jurandy da Cruz 

Carvalho (PT) afirmou que a obra da Lagoa Grande só tem andamento perto da época de 

campanha e o governo do estado abandonou as pessoas que moram na Rocinha, o que foi 

refutado pelo edil Silvio de Oliveira Dias, no comando dos trabalhos da Mesa Diretiva. Em 

Pela Ordem, a vereadora Luciane Aparecida Silva Brito Vieira (MDB) parabenizou o Sr. 

Bié dos Oito Baixos, por representar a cidade de Feira de Santana na França, com um 

documentário audiovisual sobre a vida do artista que será exibido em uma mostra do 

cinema brasileiro na cidade de Nice. Oportunamente, o edil Silvio de Oliveira Dias, no 

comando dos trabalhos, reiterou os parabéns. Em seguida, o vereador Pedro Cícero 

Marcenio Silva (CIDADANIA) inicialmente afirmou que espera que os ônibus que estão 
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chegando na cidade não sejam “latas velhas”, pois no bairro Viveiros, local que dispunha 

de cinco ônibus rodando, agora só tem dois, em péssimas condições. Discorreu que o 

governo que está atualmente no poder é mentiroso e não ouve o vereador. Acrescentou que 

a cidade está cheia de buracos, e afirmou que no domingo esteve na cidade de São José do 

Jacuípe e ao acompanhar a caminhada de Jerônimo Rodrigues percebeu que o candidato a 

governador ACM Neto ganhará a eleição deste ano. Afirmou que são 16 anos de sofrimento 

com a regulação na área da saúde e a resposta será dia 02 nas urnas, pois o povo quer 

mudança. Parabenizou o vereador José Marques de Messias pelo seu trabalho e ressaltou 

que o bairro do Viveiros está abandonado, mas que a obra da comunidade Linda Vista será 

feita, pois ele colocará recurso próprio. Logo após o edil Jhonatas Lima Monteiro 

(PSOL) após cumprimentar a todos, destacou os agentes de trânsito presentes na galeria, 

que hoje terão o seu acerto de contas nesta Casa, uma reivindicação antiga que não envolve 

favor nem da parte da Prefeitura, nem deste Legislativo, e sim representa uma conquista da 

categoria, pautada há alguns anos. Em seguida também destacou a presença de 

representantes dos comerciantes do Shopping Popular, que mais uma vez aqui estão 

reivindicando a abertura dos trabalhos da CPI – Comissão Parlamentar de Inquérito que irá 

passar a limpo o citado empreendimento, que tanto transtorno e sofrimento tem causado aos 

trabalhadores do referido shopping. Informou que a demora se deve apenas à publicação no 

Diário Oficial com os nomes dos membros que comporão a citada CPI, e que já foram 

definidos pela Mesa Diretora desta Casa, salientando já ter orientado os mesmos a 

buscarem diálogo junto a este Legislativo, a fim de definir em que momento a citada 

publicação será feita. Em seguida referiu-se à situação do transporte público do município, 

que a seu ver constitui-se num problema crônico, às vezes agudo, chamando a atenção para 

o anúncio feito pelo Poder Público Municipal, no dia em que se comemora a emancipação 

política de Feira de Santana, de uma ampliação da frota do transporte coletivo, com uma 

previsão de aumento gradual para 180 veículos, quando sequer o contrato está sendo 

cumprido, vez que o mesmo, firmado em 2016, estipula o número de 246 veículos e hoje 

apenas 130 estão em circulação. Prosseguindo, inquiriu se a população também será 

contemplada com uma redução gradual no valor da tarifa cobrada, vez que desde a 

efetivação do contrato a população paga uma das maiores tarifas do país, seguramente a 

mais cara do nordeste, proporcionalmente, sem em contrapartida receber um serviço de 

qualidade. Fez um comparativo do número de ônibus que presta serviço em Aracaju, 

quando em 2012 já havia mais de 500 ônibus em circulação, e Feira de Santana, que em seu 

melhor momento, em 2016, possuía apenas 246 veículos, sendo ambas as cidades de porte 

parecido. Finalizando sugeriu que após a conclusão da CPI do Shopping Popular, seja dado 
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início à CPI dos transportes, também já aprovada por esta Casa. Em Questão de Ordem, o 

edil José da Costa Correia Filho (PATRIOTA) afirmou que infelizmente perdeu uma 

amiga/vizinha de infância por causa da regulação, sra. Nádia de Jesus Costa e solicitou um 

minuto de silêncio em sua homenagem ao final da sessão. Em seguida, o edil Valdemir da 

Silva Santos (PV) congratulou Feira de Santana pelos 189 anos de emancipação política, 

comemorados no dia dezoito de setembro. Destacou que este município acolhia diversas 

pessoas e expôs que residia em Feira de Santana há trinta e cinco anos e, atualmente, atuava 

nesta Casa como representante do povo feirense a fim de lutar pelos direitos deste. 

Congratulou os agentes de trânsito presentes na galeria deste Legislativo ao externar que, 

nos próximos dias, será comemorada a Semana Nacional de Trânsito, oportunidade para 

conscientizar a população a fim de reduzir o índice de acidentes de trânsito neste país. 

Referiu-se ao pronunciamento feito pelo edil José Marques de Messias (UB) acerca das 

diversas obras propiciadas neste município através de emendas parlamentares destinadas 

pelo Deputado Federal José Nunes e aproveitou a oportunidade para registrar que o bairro 

Nova Esperança era um “celeiro” de esportistas, entretanto, não havia um campo de futebol 

na localidade. Declarou que o referido deputado viabilizou um milhão e duzentos mil reais 

em emendas para construir uma quadra esportiva no bairro mencionado. Em aparte, o edil 

José Marques de Messias (UB) enalteceu o Deputado Federal José Nunes pelo trabalho 

prestado em Feira de Santana. Dando continuidade ao seu pronunciamento, o orador à 

tribuna congratulou os candidatos a Deputado Federal e a Deputada Estadual, 

respectivamente, Srs. Gabriel Nunes e Kátia Oliveira, ao registrar que será construída uma 

unidade de saúde no bairro mencionado com o auxílio destes. Expôs que apoiava 

candidatos que realmente se preocupavam com a população e que trabalhavam pelo 

desenvolvimento de Feira de Santana. Citou trechos bíblicos e salientou que não era 

contrário à construção de estradas nos distritos deste município, mas acreditava que o 

Governo do Estado deveria se preocupar com a conclusão de obras pendentes, tais como o 

Centro de Convenções, a Lagoa Grande e o Centro de Cultura Amélio Amorim. Ao 

concluir seu discurso, afirmou que os vereadores petistas desta Casa, edis Silvio de Oliveira 

Dias e Ivamberg dos Santos Lima, não comentaram sobre o fato de os professores da rede 

estadual estarem em greve e registrou que seus pares deveriam agir de modo imparcial.  

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

Discussão, foram aprovados pela unanimidade dos edis presentes, os pareceres exarados 

pelas Comissões de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) e de Finanças, Orçamento e 

Fiscalização (CFOF) ambos favoráveis à tramitação do Projeto de Lei Complementar n/nº 

03/2022, de autoria do Poder Executivo Municipal, assim como a mencionada proposição. 
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Cabe registro que os vereadores Edvaldo Lima dos Santos, Flávio Arruda Morais, Ivamberg 

dos Santos Lima, José Carneiro Rocha, Jurandy da Cruz Carvalho, Sílvio de Oliveira Dias, 

Valdemir da Silva Santos e José Marques de Messias usaram a palavra em votação. 

Durante a leitura dos pareceres acima citados, o Presidente desta Casa, edil Fernando 

Dantas Torres, assumiu o comando dos trabalhos legislativos. Oportunamente, o vereador 

Fernando Dantas Torres, no comando dos trabalhos, teceu elogios aos edis Flávio Arruda 

Morais e Jhonatas Lima Monteiro, assim como ressaltou a importância da população 

feirense votar em candidatos da cidade. Em Pela Ordem, o vereador José Marques de 

Messias cobrou a colaboração dos agentes de trânsito para um evento que realizará no 

próximo domingo no bairro Limoeiro. Em Pela Ordem, a vereadora Luciane Aparecida 

Silva Brito Vieira afirmou que o edil Marcos Antônio dos Santos Lima teve que se ausentar 

da sessão para resolver um problema pessoal. Em Segunda Discussão, o Projeto de Lei 

Ordinária nº 075/2022, de iniciativa do parlamentar Jurandy da Cruz Carvalho, foi 

aprovado de maneira unânime pelos vereadores presentes. Em Primeira Discussão, foram 

aprovados pela unanimidade dos edis presentes, o parecer exarado pela CCJR favorável à 

tramitação do Projeto de Lei Ordinária nº 055/2022, de autoria do vereador Flávio 

Arruda Morais, assim como o supracitado projeto. Em Primeira Discussão, foram 

aprovados pela unanimidade dos edis presentes, o parecer exarado pela CCJR favorável à 

tramitação do Projeto de Lei Ordinária nº 079/2022, da lavra do parlamentar Jhonatas 

Lima Monteiro. Entretanto, o referido projeto foi aprovado pela maioria dos edis presentes 

com voto contrário do vereador José Carneiro Rocha. Logo após, o vereador Jhonatas Lima 

Monteiro justificou o seu voto. Vale a pena registrar que usaram a palavra em votação, os 

parlamentares José Carneiro Rocha e Fernando Dantas Torres. Durante o pronunciamento 

do vereador Fernando Dantas Torres, o comando da |Mesa Diretiva passou para a primeira 

Secretária, vereadora Luciane Aparecida Silva Brito Vieira. Neste momento, o Presidente 

desta Casa, edil Fernando Dantas Torres comunicou ao Plenário que após o término desta 

Sessão será realizada outra Sessão convocada como Reunião Extraordinária de acordo com 

os artigos 211, 212 e 213 do Regimento Interno para apreciar em segunda discussão 

matérias aptas a votação. Em seguida, o Presidente, submeteu o mesmo comunicado a 

apreciação do Plenário que foi aprovado pela unanimidade dos edis presentes. Em 

Primeira Discussão, em Pela Ordem, o vereador Jhonatas Lima Monteiro solicitou 

adiantamento de pauta, por três sessões, do Projeto de Lei Ordinária nº 101/2021, de 

autoria da vereadora Luciane Aparecida Silva Brito Vieira, cujo pleito foi aprovado pela 

unanimidade dos parlamentares presentes.  Em Discussão Única, foi aprovado pela maioria 

dos presentes, o parecer exarado pela CCJR favorável à tramitação do Projeto de Decreto 
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Legislativo nº 038/2022, de autoria da Mesa Diretiva, com voto contrário do edil Luiz 

Augusto de Jesus. Sendo assim, em Discussão Única, o Projeto de Decreto Legislativo nº 

038/2022, de autoria da Mesa Diretiva, foi aprovado pela maioria dos edis presentes, com 

votos contrários dos vereadores Luiz Augusto de Jesus, José da Costa Correia Filho, 

Jurandy da Cruz Carvalho, José Carneiro Rocha, José Marques de Messias e Petrônio 

Oliveira Lima. É digno de nota que usaram a palavra em declaração de voto os vereadores 

José Carneiro Rocha e Edvaldo Lima dos Santos. Em Pela Ordem, o edil Silvio de 

Oliveira Dias disse que está entregando à Mesa o Substitutivo ao Projeto de Lei nº 02/2022, 

o qual trata sobre o trânsito de caminhões no centro da cidade. Em Discussão Única, foram 

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

favorável à tramitação do Projeto de Resolução nº 749/2022, da lavra da Mesa Diretiva, 

assim como a mencionada proposição. Neste momento o comando da Mesa Diretiva passou 

para o primeiro Vice-Presidente, vereador Sílvio de Oliveira Dias. Em Votação Única, o 

Requerimento nº 236/2022, de autoria do edil Fernando Dantas Torres, foi aprovado pela 

unanimidade dos edis presentes. Usaram a palavra em votação, os parlamentares Fernando 

Dantas Torres, José Caneiro Rocha, Petrônio Oliveira Lima e Flávio Arruda Morais>. Nada 

mais havendo por tratar, o Primeiro Vice-Presidente, edil Silvio de Oliveira Dias, declarou 

encerrada a presente Sessão, às onze horas e quarenta e sete minutos, e convocou outra para 

logo em seguida em conformidade com os artigos 211 a 213 do Regimento Interno desta 

Casa, com o objetivo de apreciar em Segunda Discussão as matérias aptas a votação. Para 

constar, eu, Raquel de Jesus Lima Barros, Redatora de Debates desta Casa, lavrei a presente 

Ata, que segue à apreciação plenária, na forma regimental.       
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Ata da 96ª Sessão Ordinária da Câmara 

Municipal de Feira de Santana, Estado da 

Bahia, convocada como Reunião 

Extraordinária, de acordo com os Artigos 

211, 212 e 213 do Regimento Interno, com 

o objetivo de apreciar as matérias aptas a 

votação, referente à 2ª Etapa, do 2º 

Período, da 19ª Legislatura, realizada no 

dia 20 de setembro de 2022. 

 

 

 Aos vinte dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois, às onze horas e 

quarenta e oito minutos, 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 

sexta Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Feira de Santana, Estado da Bahia, 

convocada como Reunião Extraordinária de acordo com os Artigos 211, 212 e 213 do 

Regimento Interno, com o objetivo de apreciar as matérias aptas a votação, referente à 

segunda Etapa, do segundo Período, da décima nona Legislatura, na qual, à exceção dos 

vereadores Eremita Mota de Araújo e Marcos Antônio dos Santos Lima, 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, 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 Silvio 

de Oliveira Dias, declarou aberta a presente Sessão. Em seguida, solicitou que a primeira 

Secretária, vereadora Luciane Aparecida Silva Brito Vieira, realizasse a leitura das matérias 

constantes para a apreciação do Plenário. Em Pela Ordem, o vereador Jhonatas Lima 

Monteiro solicitou que as matérias aptas a votação, todas em segunda discussão, fossem 

aprovadas em bloco, cujo pleito após ser submetido à apreciação do Plenário foi aprovado 

pela unanimidade dos parlamentares presentes. Sendo assim, durante a Ordem do Dia 

foram apreciadas as seguintes proposições: <Em Segunda Discussão, o Projeto de Lei 

Complementar n/nº 003/2022, de autoria do Poder Executivo Municipal e os Projetos de 
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Lei Ordinária nºs 055/2022, de autoria do vereador Flavio Arruda Morais e 079/2022, de 

iniciativa do parlamentar Jhonatas Lima Monteiro, foram apreciados em bloco. Desta 

forma, o Projeto de Lei Complementar n/nº 003/2022, de autoria do Poder Executivo 

Municipal e o Projeto de Lei Ordinária nº 055/2022, de iniciativa do edil Flávio Arruda 

Morais, foram aprovados de maneira unânime pelos edis presentes. Já o Projeto de Lei 

Ordinária nº 079/2022, de autoria do parlamentar Jhonatas Lima Monteiro, foi aprovado 

pela maioria dos parlamentares presentes, com voto contrário do edil José Carneiro Rocha. 

Cabe registro que os edis Edvaldo Lima dos Santos e Silvio de Oliveira Dias usaram a 

palavra em votação. Vale destacar que no momento em que o edil Silvio de Oliveira Dias 

usou a palavra em votação, o comando da Mesa Diretiva passou para a primeira Secretária, 

parlamentar Luciane Aparecida Silva Brito Vieira e posteriormente ao Presidente desta 

Casa, edil Fernando Dantas Torres. Em seguida, conforme solicitação do edil José da Costa 

Correia Filho, o Presidente, vereador Fernando Dantas Torres, solicitou a todos que 

ficassem de pé para que fosse observado um minuto de silêncio em respeito ao passamento 

da senhora Nádia de Jesus Costa moradora do bairro Rua Nova>. Nada mais havendo por 

tratar, o Presidente desta Casa Legislativa, vereador Fernando Dantas Torres, declarou 

encerrada a presente Sessão às doze horas e três minutos e convocou outra para amanhã, dia 

vinte e um 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. 


