
 

 

 

 

 
 

Feira de Santana 

CÂMARA  MUNICIPAL 
  Casa da Cidadania 

  

764 

 

RD 202284 

Ata da 84ª 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 23 de 

agosto de 2022. 

 

 Aos vinte e três dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois, à hora 

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

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

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

qual à exceção dos parlamentares Josse Paulo Pereira Barbosa e José da Costa Correia 

Filho, compareceram os vereadores Edvaldo Lima dos Santos, Emerson Costa dos Santos, 

Eremita Mota de Araújo, Fernando Dantas Torres, Flávio Arruda Morais, Ivamberg dos 

Santos Lima, Jhonatas Lima Monteiro, José Carneiro Rocha, José Marques de Messias, 

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

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

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

Silva Santos. Amparado pelo Regimento Interno, o vereador Sílvio de Oliveira Dias, 

primeiro Vice-Presidente desta Casa, declarou aberta a presente Sessão, às oito horas e 

quarenta e seis minutos, e solicitou da vereadora Eremita Mota de Araújo, segunda 

Secretária, a leitura da Ata da Sessão anterior. Logo após, o primeiro Vice-Presidente 

suspendeu momentaneamente a presente Sessão devido a falta de quórum que foi 

recomposto com a presença do parlamentar Jurandy da Cruz Carvalho. Reaberta a sessão, o 

primeiro Vice-Presidente 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: <Projeto de Lei Ordinária nº 075/2022 de iniciativa do vereador 

Jurandy da Cruz Carvalho, que “Considera de utilidade pública a Associação Casa da 

Adoração, e dá outras providências”. Requerimentos nºs 218 e 219/2022 de autoria 

respectiva dos vereadores Sílvio de Oliveira Dias e Fernando Dantas Torres. Indicações nºs 

1135 a 1139/2022 de autoria dos edis Valdemir da Silva Santos, Pedro Cícero Marcenio 

Silva e Luciane Aparecida Silva Brito Vieira. Moção nº 064/2022 de lavra do edil Silvio de 

Oliveira Dias. Correspondências: Ofício nº 054/2022/PGMFS, datado de 18 de agosto do 

corrente ano e assinado pela Procuradora Geral Interina do Município, Sra. Caroline Suzart 

Cotias Freitas, em resposta ao Requerimento nº 198/2022, publicado em 04 (quatro) de 
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agosto do ano em curso, no Diário Oficial Eletrônico da Câmara Municipal de Feira de 

Santana, comunicando sua recusa em atendê-lo, considerando todo arcabouço jurídico 

apresentado no supracitado documento. Ofício nº 015/2022 – GABPR, datado de 18 de 

agosto do ano em curso e assinado pelo Presidente desta Casa, edil Fernando Dantas 

Torres, o qual, referindo-se ao Ofício nº 054/2022 PGMFS, reitera a convocação do 

Requerimento nº 198/2022, aprovado em plenário, resignando-a para o dia 24 de agosto às 

10h30 nos mesmos termos exarados no Requerimento aprovado>. Durante a leitura do 

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

vereador Fernando Dantas Torres. Em Pela Ordem, os vereadores Petrônio Oliveira Lima 

e Eremita Mota de Araújo informaram à Mesa Diretiva que repassariam os tempos dos 

partidos Republicano e PSDB para o edil Ronaldo de Almeida Caribé. No Horário das 

Lideranças Partidárias, o edil Ivamberg dos Santos Lima (PT) registrou que no dia 

anterior participou, juntamente com a APLB-Sindicato, de um seminário sobre a 

descentralização da merenda escolar, no qual foi esclarecido que atualmente os gêneros 

alimentícios são adquiridos pela prefeitura, através de licitação, armazenados em depósitos 

e depois transportados às escolas, o que sempre causa atrasos e falta. Expôs que o 

município não realiza a complementação do valor recebido pelo Programa Nacional de 

Alimentação Escolar (PNAE), que varia de R$ 0,36 a R$ 1,07, este último no caso das 

creches, enquanto o governo do estado complementa com R$ 2,16 a R$ 2,50. Detalhou que 

o município não gasta com a complementação, no entanto utiliza recursos para 

armazenamento e transporte dos gêneros alimentícios, sendo que os galpões e caminhões 

são alugados, além disso, o Poder Público faz investimentos em pessoal para distribuição, 

gastos esses, em sua visão, desnecessários. Explicou que quando se faz a descentralização, 

transfere-se um valor à escola referente a cada aluno e há a possibilidade de o diretor 

adquirir alimentos da agricultura familiar, se a escola for localizada na zona rural. Frisou 

que ao invés do governo gastar com depósitos e caminhões poderia investir na 

complementação a fim de que os alunos tenham melhor qualidade na merenda. Ressaltou 

que quando a licitação para aquisição dos alimentos é considerada deserta ou quando as 

empresas participantes recorrem, há atraso na entrega da merenda escolar, o que ele 

considerou um prejuízo. Disse que, como as pesquisas demonstram, quase 54% dos alunos 

do Nordeste fazem a única refeição do dia na escola, em razão disso, é muito importante 

que a descentralização seja realizada. Por fim, informou que na reunião citada ficou 

decidido que a Comissão de Educação deste Parlamento convocará uma Audiência Pública 

para que os órgãos responsáveis debatam sobre a descentralização da merenda nesta Casa, 

pois é de suma importância que os alunos se alimentem bem a fim de que se desenvolvam 
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cognitivamente e adquiram as competências e habilidades necessárias para a série. Logo 

após, a parlamentar Luciane Aparecida Silva Brito Vieira (MDB) referiu-se à servidora 

pública municipal que sofreu assédio em um departamento da Prefeitura Municipal de Feira 

de Santana ao parabenizá-la pela coragem em fazer a devida denúncia. Salientou que as 

mulheres deveriam se posicionar e lutar contra qualquer tipo de assédio a fim de reduzi-lo e 

punir os culpados. Declarou que não citaria o nome do acusado e do departamento ao qual 

este pertencia ao reiterar que as mulheres jamais deveriam se calar, pois se fazia necessário 

buscar o apoio dos órgãos competentes. Discorreu, brevemente, sobre o crescimento 

exponencial do feminicídio neste país e, em seguida, disse que, na última semana, detectou 

que diversos postos de saúde deste município careciam de medicamentos para tratar 

diabetes e hipertensão, assim como não havia vacinas disponíveis e o quantitativo de 

profissionais em atuação era baixo em relação ao número de pacientes. Destacou que a 

saúde deste município padecia por conta da negligência da administração pública. Externou 

sua preocupação ao frisar que, com isso, o Programa Saúde da Família (PSF) deixava de 

prestar os cuidados básicos à população. Destacou que, por conta da falta de insumos nos 

postos de saúde, as pessoas tinham que recorrer às unidades de pronto atendimento (UPAs) 

e hospitais. Por fim, repudiou o caos relativo à saúde neste município. Dando continuidade, 

o vereador Luiz Augusto de Jesus (UB E Liderança do Governo) comentou, 

brevemente, sobre o sistema de regulação deste estado ao expor que, até o dia anterior, 

cinquenta pessoas seguiam internadas nas UPAS e policlínicas de Feira de Santana à espera 

de transferência. Declarou que a situação era lamentável e indagou o motivo pelo qual 

leitos não foram disponibilizados para atender às demandas. Registrou que milhões de reais 

foram destinados à ampliação do Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA) e, 

consequentemente, à construção de um prédio anexo. Salientou que algumas pessoas não se 

importavam com a quantidade de pacientes à espera da regulação porque nenhum de seus 

familiares padecia por uma vaga nos hospitais. Destacou que o seu pronunciamento estava 

pautado em fatos e frisou que, de acordo com a legislação vigente, atendimentos de 

urgência e emergência se configuravam em um dever do estado e do Governo Federal. 

Declarou, ainda, que a Prefeitura Municipal fazia sua parte, no entanto, o Governo do 

Estado não assegurava, efetivamente, o sistema de regulação. Salientou que, por conta 

disso, diversas unidades de saúde deste município sofriam com superlotação. Disse que 

algumas pessoas aguardavam regulação há trinta dias e afirmou que, provavelmente, 

diversos parlamentares recebiam ligações de pessoas que clamavam por uma resolução, 

contudo, a estes cabia apenas reivindicar e solicitar a disponibilização de leitos nos 

hospitais porque as questões burocráticas eram de competência da administração pública 
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estadual. Em aparte, o edil Silvio de Oliveira Dias (PT). Dando continuidade ao seu 

discurso, o orador à tribuna referiu-se ao parlamentar que lhe aparteou ao comentar sobre 

os milhões de reais destinados à aquisição de respiradores por parte do Governo do Estado, 

os quais jamais foram disponibilizados às unidades de saúde. Afirmou que Feira de Santana 

possuía seis policlínicas, duas UPAs, o Hospital da Mulher, diversas unidades básicas de 

saúde (UBS) e cento e vinte e seis PSFs. Salientou que respeitava e admirava o radialista 

Dilton Coutinho, no entanto, não concordava com o fato de este, nos últimos dias, criticar 

alguns deputados que atuavam, efetivamente, neste município e destinavam recursos para 

as diversas localidades. Registrou que, outrora, os parlamentares desta Casa cobraram por 

melhorias na Rua Calamar e o Deputado Federal José Nunes, à época, destinou seiscentos 

mil reais em emenda parlamentar para viabilizar melhorias na referida localidade. Ao 

concluir seu discurso, destacou que o referido deputado sempre demonstrava sua 

preocupação com o desenvolvimento de Feira de Santana. Durante o pronunciamento 

anterior, o comando da Mesa Diretiva passou para a segunda Secretária, vereadora Eremita 

Mota de Araújo. Depois, o parlamentar Fernando Dantas Torres (PSD) após 

cumprimentar os presentes, disse que na semana passada foi publicado pela imprensa local 

rumores de rompimento entre a vereadora Eremita Mota de Araújo e ele, razão pela qual 

esclareceu que apesar de não ter havido de sua parte qualquer briga, a partir de agora não 

mais fará parte do “grupo dos dez”, devido a um ciclo que naturalmente está se fechando, 

com o fim da sua presidência à frente desta Casa. Prosseguindo, disse que até o final do 

ano, agora ao lado do vereador Luiz Ferreira Dias, continuará a zelar e administrar com 

total lisura o dinheiro público, já havendo uma previsão de que serão devolvidos entre três e 

quatro milhões, fruto da economia feita por sua administração. Disse ter sido cobrado por 

Jair Cezarinho quanto à reforma desta Casa, que reconhece ser necessária, vez que há vinte 

anos não é feita, entretanto, em razão de diversos fatores, como morosidade nos processos 

licitatórios, dificuldade para juntar o recurso suficiente, ou até dificuldade de aprovação de 

suas ideias por parte de pessoas que não parecem interessadas em que esta reforma seja 

feita, a mesma não foi realizada, entretanto, deixará entre 3,5 a 4 milhões que poderão ser 

aplicados para esta finalidade. Continuando, informou que o duodécimo não foi repassado 

para a Câmara no dia 20, e que o pagamento dos vereadores e assessores, assim como dos 

efetivos desta Casa só foi realizado devido à economia feita pela Casa, também disse não 

saber informar as razões pelas quais este repasse não foi feito. Neste momento cedeu aparte 

ao edil Luiz Ferreira Dias, que congratulou-se com o seu pronunciamento, parabenizou-o 

pela excelente gestão que vem fazendo à frente da Câmara de Feira de Santana, bem como 

reiterou o seu apoio e parceria junto ao mesmo, nesta nova etapa que juntos irão 
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empreender. Logo após o vereador Fernando Torres cedeu aparte ao edil Marcos Lima, que 

lhe sugeriu devolver o dinheiro reservado para a reforma à prefeitura, com a condição de 

que fosse aplicado na citada reforma, tendo o Presidente dito que esta decisão caberia ao 

Prefeito, a quem não irá fazer qualquer pedido além do que já fez no ano passado e não foi 

atendido, no sentido de que o valor devolvido pela Casa fosse aplicado em segurança 

pública, vez ter sido o próprio Prefeito Colbert Martins, o primeiro a reconhecer a 

gravidade do problema da segurança em nosso município, a seu ver devido à ineficiência 

do governo do Estado, fato com o qual concorda em parte. Prosseguindo e dirigindo-se à 

vereadora Eremita Mota, disse não estar de forma alguma brigado ou chateado com ela ou 

qualquer um dos membros que compõe o grupo dos dez, por ele criado; apenas está em 

outro momento, no qual uma etapa foi concluída, sem com isso em nada comprometer a sua 

firme posição de oposição ao governo do município, o qual pretende combater de modo 

ainda mais radical à partir do próximo ano, quando não mais estiver à frente da presidência 

desta Casa. Finalizando, teceu comentários críticos à forma com que o Presidente da 

República, Jair Bolsonaro, tratou o Jornalista William Bonner, durante a entrevista que 

concedeu ontem à noite ao Jornal Nacional, e cumprimentou cordialmente cada um dos 

vereadores remanescentes do antigo grupo dos dez. Em Pela Ordem, o edil Luiz Ferreira 

Dias repassou o tempo do Avante para o orador Fernando Dantas Torres. Na sequência, o 

comando da Mesa Diretiva voltou para o Presidente, vereador Fernando Dantas Torres. 

Dando prosseguimento, o edil Jurandy da Cruz Carvalho (PL) também no tempo do 

parlamentar Valdemir da Silva Santos (PV), chamou atenção para a questão do Rio Jacuípe, 

do Lago de Pedra do Cavalo e do Rio Paraguaçu, afirmando que há três meses os 

pescadores não estão encontrando camarão, tilápia e outros peixes. Citou regiões onde se 

concentram os pescadores e reafirmou que mais de 2 mil famílias estão passando 

dificuldades nos 12 municípios que compreendem o Lago de Pedro do Cavalo. Disse que a 

referida dificuldade se deve a falta de políticas públicas dos governos municipal, estadual e 

federal. Afirmou que os lagos estão poluídos e que seria muito mais fácil a Empresa Baiana 

de Águas e Saneamento S. A. (Embasa) criar mecanismo para despoluir os rios do que 

gastar tanto com matéria-prima para o tratamento da água. Destacou que 7 milhões de 

pessoas utilizam a água destes rios, como cidades do Recôncavo e parte de Salvador, e 

questionou o que tem sido feito. Afirmou que o Governo do Estado fez uma adutora para 

receber a água de Feira de Santana e vende esta com valor expressivo. Discorreu que a 

Embasa não investe em tratamento e nem na requalificação dos riachos. Destacou o lema 

“SOS Pesca”, e acrescentou que trouxe a vara de pescar hoje para chamar a atenção para a 

situação dos pescadores, que estão passando necessidade. Depois, tratou sobre o candidato 
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a deputado federal Gabriel Nunes, que está recebendo apoio também de outros edis, como 

José Marques de Messias e Valdemir da Silva Santos. Informou que este deputado tem 

compromisso com Feira de Santana. Neste momento, concedeu aparte ao vereador 

Valdemir da Silva Santos, o qual o parabenizou pelo seu discurso e enalteceu o referido 

deputado ao afirmar não ter dúvida de que este conseguirá seu mandato. Por fim, 

congratulou os envolvidos no evento realizado na Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de 

Feira de Santana em favor deste. Posteriormente, o orador à tribuna concedeu aparte ao edil 

José Marques de Messias, o qual enalteceu o trabalho do deputado José Nunes, pai de 

Gabriel Nunes, citando alguns feitos como a disposição de uma máquina niveladora que 

está trabalhando no Distrito de Humildes e  colocação de postos artesianos para quem 

precisa na Comunidade do Caruara. Retornando sua fala, o orador à tribuna reafirmou seu 

apoio ao candidato Gabriel Nunes. Durante o pronunciamento anterior, o comando da Mesa 

Diretiva passou para o primeiro Vice-Presidente, edil Sílvio de Oliveira Dias, que por sua 

vez repassou para a segunda Secretária, parlamentar Eremita Mota de Araújo. Em Pela 

Ordem, o vereador Ronaldo de Almeida Caribé, solicitou constar em Atra a presença na 

Galeria desta Casa Legislativa de “Van de Vavá”, ex-candidato a vereador. Em seguida, o 

vereador Sílvio de Oliveira Dias (Liderança da Oposição) disse que leu em um blog o 

anúncio de que a prefeitura já tinha um projeto para a duplicação da Avenida Artêmia Pires 

e que o gestor municipal fará um Audiência Pública para apresentá-lo, dessa forma, a seu 

ver, o prefeito tentará forçar a Câmara Municipal a aprovar o pedido de empréstimo que ele 

deseja fazer. Salientou que os vereadores deste Parlamento estão preocupados com as obras 

inacabadas na cidade, questionou quando o Projeto Centro será concluído e perguntou se 

alguém conhece o projeto do referido investimento ou sabe quando o BRT será finalizado. 

Disse que os recursos utilizados nas supracitadas obras foram frutos de empréstimos ao 

tempo em que frisou que este Parlamento não pode conceder a autorização para novo 

empréstimo antes que as obras em andamento sejam concluídas. Externou que o governo 

deseja transformar a cidade em um canteiro de obras inacabadas e conclamou seus pares a 

não aprovarem o empréstimo antes da conclusão destas benfeitorias e do funcionamento do 

BRT. Enunciou que é preciso instaurar nesta Casa as Comissões Parlamentares de 

Inquéritos (CPIs) do Shopping Popular e do Transporte Público para que, assim como a CPI 

da Saúde, se obtenha um relatório robusto com indicação de crimes de desvio de dinheiro 

público e prevaricação. Afirmou ser inaceitável que o Projeto Centro e BRT ainda não 

estejam concluídos, bem como o Shopping Popular não funcione e o Centro de 

Abastecimento esteja abandonado com banheiros fechados por falta de limpeza. Por fim, 

disse que o governo não tem credibilidade e por esse motivo o Parlamento não pode 
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autorizar o pedido de novo empréstimo, pois contribuiria ainda mais para o endividamento 

da cidade. Em Pela Ordem, o vereador Luiz Augusto de Jesus solicitou que o discurso 

anterior fosse constado em Ata. No comando da Mesa Diretiva, o parlamentar Silvio de 

Oliveira Dias, esclareceu que o seu discurso será constado em Ata como os dos demais 

oradores. Depois, o parlamentar Ronaldo Almeida Caribé (MDB), em tempo cedido 

pelos parlamentares Eremita Mota de Araújo (PSDB) e Petrônio Oliveira Lima (REP), 

comentou que, nas próximas eleições, destinará seu apoio aos candidatos que, 

verdadeiramente, se preocupavam em propiciar benefícios para Feira de Santana. Disse 

que, no dia anterior, esteve no bairro Gabriela, oportunidade na qual notou que os 

habitantes do local reconheciam seu trabalho e dedicação. Salientou que fazia tudo que lhe 

era cabível a fim de assegurar melhorias para a população feirense, no entanto, dependia 

das ações da administração pública municipal. Declarou que apoiaria o candidato a 

Deputado Estadual Binho Galinha ao discorrer, brevemente, sobre a trajetória de vida deste. 

Expôs esperar que este cumprisse com as promessas e compromissos firmados e, logo após, 

mencionou que apoiaria a candidata a Deputada Federal Roberta Roma, esposa do ex-

ministro e candidato a Governador do Estado da Bahia, Sr. João Roma. Afirmou que este 

sempre se preocupou com o desenvolvimento de Feira de Santana e reiterou que, no dia 

anterior, a população do bairro supracitado lhe demonstrou amor e carinho. Destacou que 

jamais agradaria a todos, no entanto, sempre faria questão de honrar a confiança que o povo 

depositou em si. Em aparte, a vereadora Eremita Mota de Araújo (PSDB). Dando 

continuidade ao seu pronunciamento, o orador à tribuna reiterou que continuaria honrando 

a população feirense e frisou que sempre concedia atenção aos seus eleitores, de modo que 

estes reconheciam seu trabalho. Por fim, agradeceu à população feirense pelo apoio. No 

Grande Expediente, o edil Petrônio Oliveira Lima (REP) após saudar a todos, tratou 

sobre a falta de manutenção desta Casa Legislativa, bem como da não reposição de 

materiais, inclusive de tinta para impressora. Afirmou que é importante economizar 

dinheiro, mas que é preciso, sim, manter as atividades. Acrescentou que o teto da Câmara 

está vazando água, o elevador está exposto, os banheiros do prédio estão sem condições de 

uso e o elevador está quebrado há dias, assim questionou se deixar de investir nessas 

necessidades é valorizar os recursos públicos. Mudando o tema do seu discurso, afirmou 

que cuidar do Meio Ambiente não é só apreender som, mas cuidar da natureza, por 

exemplo, do Rio Jacuípe que está totalmente poluído. Destacou que o referido rio pode ser 

um atrativo para as famílias usufruírem no fim de semana e, consequentemente, para as 

crianças da localidade o conhecerem. Disse que diversos bairros não têm rede de esgoto, 

nem saneamento básico e a cidade vive poluída, assim  afirmou ser necessário que a gestão 
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olhe para o Meio Ambiente. Por fim, frisou que elaboração de projetos benéficos à 

população trazem melhoramentos para a cidade e não as dissensões políticas. Logo após, 

cedeu o restante do tempo ao parlamentar Marcos Antonio dos Santos Lima (UB), o 

qual externou que a economia feita na Casa, apesar das dificuldades que os gabinetes estão 

passando, poderia ser devolvida à prefeitura e logo após, retornar a este Legislativo a fim 

de que a reforma que a Câmara Municipal precisa, seja realizada. Comentou que a reforma 

é de extrema importância pois favorecerá a população que visita a Casa da Cidadania. 

Depois, discorreu sobre solicitação do empréstimo que o prefeito Colbert Martins da Silva 

Filho enviou para este Parlamento ao afirmar que grandes obras precisam de recursos 

maiores, pois com o recurso do município não é possível realizá-las. Expôs que a 

duplicação da Avenida Artêmia Pires é necessária por esta ser um vetor de crescimento, 

bem como a construção de viadutos para dar acesso a outras comunidades para não 

acontecer o que houve com o conjunto Viveiros e que está prestes a acontecer com o 

conjunto Nova Esperança. Afirmou que a prefeitura de Feira de Santana tem a capacidade 

de endividamento de um bilhão e meio e com estes próximos recursos não chegará sequer a 

quinhentos milhões, o que está dentro da normalidade, a seu ver. Opinou que não se deve 

fazer oposição pela oposição, achando que sempre o pior é melhor, pois a cidade precisa 

crescer, se desenvolver e gerar emprego e renda. Disse que as obras de melhoria para a 

cidade devem ser feitas, pois quando o prefeito sair, as obras ficam para o povo. Opinou 

que os investimentos ajudam a cidade e não o prefeito, e apesar de ser um ano eleitoral em 

que cada um trabalha por sua base política, é preciso que os edis não impeçam o 

desenvolvimento da cidade, já que eles prometeram fazer um bom trabalho no momento da 

eleição. Frisou que não se gera emprego e renda travando o desenvolvimento da cidade e 

que não é certo agir usando dois pesos e duas medidas. Neste momento, a ata da sessão 

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

presentes. Posteriormente, o vereador José Carneiro Rocha (MDB) disse que, segundo 

informações, existem cinquenta e duas pessoas internadas nas policlínicas e UPAs do 

município aguardando regulação para os hospitais de Feira de Santana e região. Ponderou 

que a fila da regulação criada pelo governo do estado tem deixado a população no rol da 

amargura, pois as pessoas ficam muito tempo esperando um hospital com atendimento 

especializado onde haja possibilidade de sobrevivência. Opinou que o estado não se 

preocupa com essas questões e que quando a Secretaria de Saúde do estado criou tal 

sistema, em seu entendimento, parecia uma forma democrática de atender as pessoas, 

porém as poucos ficou visível que a regulação favorecia mais mortes já que não é feita em 

tempo hábil. Repudiou a situação e frisou a necessidade do governo do estado fazer uma 
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mudança pois se continuar como está o número de mortos continuará crescendo. Depois, se 

referiu aos professores presentes na galeria da Casa ao dizer que estes estão lutando pelo 

aumento salarial neste município mas nunca reclamaram do fato de o governador Rui Costa 

não ter dado aumento há oito anos aos professores da rede estadual. Disse transparecer que 

a APLB-Sindicato tem partido, pois fica omissa na questão do estado. Opinou que a 

professora Marlede Oliveira, presidente do supracitado sindicato, defende a sua categoria, 

porém usa dois pesos e duas medidas. Se dirigindo aos camelôs do Shopping Popular, 

presentes na galeria, disse que, mesmo fazendo parte do governo Colbert Martins, nunca 

compartilhou das ações do empreendimento por acreditar que este deve ser visto de forma 

diferente pelo Poder Público e não continuar sendo administrado por ditadores. Externou 

que sabe que há uma politização onde pessoas se utilizam dos permissionários do 

empreendimento para tirar proveito político. Disse que estes precisam cobrar do prefeito 

municipal ações mais duras com relação ao tratamento por parte do consórcio aos 

permissionários. Afirmou que o prefeito se sensibilizou quando isentou os camelôs do 

pagamento do aluguel dos boxes por uma quantidade de meses. Disse acreditar no potencial 

do empreendimento, porém é preciso unir forças com o objetivo de resolver os problemas 

enfrentados pelos camelôs. Quanto à instauração de uma CPI, disse que deve ser iniciada 

somente se for provado a sua necessidade e não para satisfazer quem quer apenas tirar 

proveito político. Afirmou que o prefeito Colbert Martins da Silva Filho está comprometido 

com a categoria e deseja ver o pleno funcionamento do Shopping Popular. Em aparte, o edil 

Flávio Arruda Morais (PSB) opinou que para fomentar a economia no Shopping Popular é 

preciso que grandes empresas sejam instaladas, disse ainda que é necessário que um agente 

da prefeitura fique fixo no local a fim de atender a demanda dos feirantes. Por fim, o orador 

disse que faltam apenas quarenta e cinco dias para a população dar um basta no governo 

petista que instaurou a insegurança e a miséria no estado, também lembrou que na época da 

retirada de árvores da Avenida Getúlio Vargas havia vários ecologistas a serviço do partido 

dos trabalhadores tentando impedir a ação. Em Pela Ordem, o vereador Jurandy da Cruz 

Carvalho solicitou que fosse registrado em Ata, a presença do suplente de vereador Adriano 

Costa que está acompanhado do deputado estadual Osni, ex-prefeito de Serrinha. Em Pela 

Ordem, a vereadora Luciane Aparecida Silva Brito Vieira solicitou que a presente Sessão 

fosse suspensa por cinco minutos. Reaberta a sessão, às onze horas e vinte e cinco minutos, 

o Presidente Fernando Dantas Torres procedeu a uma chamada nominal na qual foi 

observada a ausência dos edis Luiz Ferreira Dias, José da Costa Correia Filho e Josse Paulo 

Pereira Barbosa. Na Ordem do Dia, em Pela Ordem, o vereador Ivamberg dos Santos 

Lima apresentou Requerimento solicitando votação em bloco dos Vetos nºs 07, 08 e 
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09/2022, que respectivamente vetam parcialmente os Projetos de Lei Ordinária nº 

043/2022, de autoria do Poder Executivo Municipal, que: “Dispõe sobre as diretrizes para a 

elaboração da Lei Orçamentaria Anual, referente ao exercício de 2023, e dá outras 

providências”; 048/2022, de autoria do Poder Executivo Municipal, que: “Dispõe sobre a 

revisão anual dos vencimentos dos servidores públicos municipais, e dá outras 

providências” e 049/2022, da lavra do Poder Executivo Municipal, que: “Dispõe sobre o 

reajuste dos vencimentos dos professores, especialistas em Educação e secretários escolares 

da rede municipal de ensino do município de Feira de Santana, e dá outras providências”, 

sendo que o primeiro com parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) 

opinando pela rejeição parcial e os outros dois pela rejeição total. Em resposta, o Presidente 

argumentou que a votação em bloco não seria pertinente e que o pleito correto seria de usar 

uma única cédula para a votação dos três vetos. Depois, o Presidente, sinalizou que devido 

a presença dos camelôs do Shopping Popular na Galeria desta Casa para conversar com os 

vereadores sobre a instalação da CPI do Shopping Popular iniciaria a discussão dos vetos 

hoje e concluiria a votação amanhã. Em Pela Ordem, o vereador Silvio de Oliveira Dias 

parabenizou o Presidente pela iniciativa, pois a situação dos camelôs é de urgência. Em 

seguida, o Presidente submeteu à apreciação do Plenário quanto ao encaminhamento de 

iniciar a discussão dos vetos na presente data e concluir a votação no dia seguinte, sendo 

aprovado pela maioria dos edis presentes, com voto contrário do vereador Luiz Augusto de 

Jesus, o qual, em Pela Ordem, disse que o Presidente estava manobrando e adiando a 

votação dos vetos porque não tinha votos suficientes para derrubá-los. Em Pela Ordem, o 

vereador Jhonatas Lima Monteiro (PSOL) disse que é um equívoco do edil Luiz Augusto 

de Jesus, pois ao contrário do passado, hoje as matérias estão sendo discutidas e 

posteriormente votadas. Em seguida, o Presidente, vereador Fernando Dantas Torres, 

sinalizou que o edil José Carneiro Rocha propôs o adiamento da discussão e votação dos 

vetos para a sessão de amanhã e submeteu a sugestão à apreciação do Plenário, sendo 

acatada pela unanimidade dos parlamentares presentes. Em Pela Ordem, o vereador José 

Carneiro Rocha apelou ao Presidente, edil Fernando Dantas Torres, que convocasse os 

parlamentares aliados ou “alienados” a comparecer à sessão de amanhã para votação dos 

vetos. Em Pela Ordem, os edis Ronaldo Almeida Caribé, Edvaldo Lima dos Santos e 

Pedro Cicero Marcenio Silva protestaram contra a fala do vereador José Carneiro Rocha e 

exigiram respeito aos seus mandatos. Em Questão de Ordem, o vereador Sílvio de 

Oliveira Dias sugeriu que, devido à importância e à dimensão, a apreciação dos vetos 

ocorresse na sessão da próxima quinta-feira objetivando que tenham uma ampla discussão 

com a presença dos funcionários públicos. Assinalou que a Câmara Municipal não está 
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contra o reajuste de cinco porcento (5%) e sim a favor do reajuste de onze porcento (11%) 

dos salários. Sendo assim, o Presidente, parlamentar Fernando Dantas Torres, submeteu o 

referido pleito à apreciação do Plenário que foi acatado de maneira unânime pelos edis 

presentes>. Nada mais havendo por tratar, o presidente Fernando Dantas Torres declarou 

encerrada a presente Sessão, às onze horas e quarenta minutos, sendo convocada outra para 

amanhã, dia vinte e quatro de agosto do ano em curso, à hora regimental, com a seguinte 

pauta: <o que ocorrer>. Para constar, eu, Jeany Santos de Carvalho Azevêdo, Redatora de 

Debates, lavrei a presente Ata que segue à apreciação plenária, na forma regimental.       

 


