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Ata da 98ª 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 22 de 

setembro de 2022. 

 

 

 

        Ao vinte e dois 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 oitava Sessão 

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

qual a exceção do edil Sílvio de Oliveira Dias compareceram os parlamentares Evaldo 

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

Torres, Flávio Arruda Morais, 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, Luciane Aparecida 

Silva Brito Vieira, Luiz Augusto de Jesus, Marcos Antonio dos Santos Lima, Pedro Cícero 

Marcenio Silva, Petrônio Oliveira Lima, Ronaldo Almeida Caribé 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. Prosseguindo, a segunda Secretária, 

parlamentar Eremita Mota de Araújo, solicitou à primeira Secretária, vereadora Luciane 

Aparecida Silva Brito Vieira, que realizasse a leitura das matérias previamente constantes 

para o Expediente do dia, que vão a seguir: <Requerimento nº 239/2022, de autoria do 

edil Edvaldo Lima dos Santos. Indicações nºs 1.243 a 1.251/2022, de lavra dos vereadores 

Flávio Arruda Morais, Jhonatas Lima Monteiro, Jurandy da Cruz Carvalho e Sílvio de 

Oliveira Dias>. Após a leitura do Expediente do Dia, a vereadora Luciane Aparecida Silva 

Brito Vieira declarou que o edil Ivamberg Lima dos Santos chegaria atrasado nesta sessão 

por necessitar comparecer em consulta médica. Prosseguindo, no Horário das Lideranças, 

o vereador Pedro Cícero Marcenio Silva (Cidadania) disse que, na última quinta-feira, 

referiu-se ao sistema de regulação deste Estado durante o seu pronunciamento à tribuna, de 

modo que diversos meios de comunicação veicularam a notícia e as pessoas, ao tecerem 
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comentários, discordaram do seu posicionamento e citaram que os problemas da regulação 

eram resultado do fato de Feira de Santana não possuir um Hospital Municipal. Declarou 

que, durante a campanha eleitoral do ano de dois mil e vinte, o atual prefeito municipal  de 

Feira de Santana, Colbert Martins da Silva Filho, prometera a construção do referido 

hospital. Entretanto, até o presente momento, o projeto não foi executado e afirmou que a 

referida unidade de saúde, após construída, poderia reduzir a grande demanda do Hospital 

Geral Clériston Andrade (HGCA). Teceu comentários críticos à gestão petista neste Estado 

ao frisar que, nos últimos dezesseis anos, o sistema de regulação foi um grande problema e 

registrou esperar que o candidato ao cargo de governador do estado da Bahia, ACM Neto, 

tivesse êxito no próximo pleito eleitoral. Destacou que, deste modo, a regulação na Bahia 

deixará de ser um problema. Expôs que outros municípios da Bahia também deveriam 

analisar a possibilidade de construir unidades de saúde de grande porte para reduzir a 

demanda do sistema de regulação e acrescentou que, por conta dos problemas relativos a 

este, muitas pessoas faleciam à espera de transferência. Salientou que até mesmo pacientes 

em estado grave dependiam das vagas do sistema de regulação e, por fim, destacou que este 

a regulação é um grande problema na Bahia. Em seguida, o edil José da Costa Correia 

Filho (PTRIOTRA) disse que a data de hoje é muito importante para o bairro Rua Nova, 

pois faz oito anos que a Base Comunitária de Segurança da Polícia Militar foi implantada 

no local, por esse motivo haverá uma festa em comemoração com a participação dos 

moradores do local. Agradeceu à Major Lílian, ao Capitão Morais e a todos os policiais 

pelo brilhante trabalho que está sendo desempenhando pela supracitada base que também 

atende bairros vizinhos. Externou que, através de Indicação, solicitou à prefeitura que faça 

um estacionamento no fundo da Base da Polícia Militar para conceder mais conforto aos 

policiais. Salientou que o prefeito municipal de Feira de Santana, Colbert Martins da Silva 

Filho, está sensível às necessidades da Polícia Militar ao afirmar que foi construída uma 

companhia da PM no Centro de Abastecimento. Parabenizou o citado gestor e disse esperar 

que o mesmo compareça na referida comemoração ao tempo em que justificou sua ausência 

na festa e frisou que se orgulha de ser morador do bairro Rua Nova. Em aparte, o edil 

Jurandy da Cruz Carvalho reforçou que o prefeito municipal tem investido em Segurança 

Pública enquanto o governo do Estado não faz sua parte. De volta ao discurso, o orador 

afirmou que em janeiro tudo começará a melhorar, inclusive a regulação. Na sequência, o 

parlamentar Edvaldo Lima dos Santos (MDB) após agradecer a cessão dos tempos do 

PSDB e do PROS respectivamente cedidos pelos vereadores Eremita Mota de Araújo e 

Hélio Barreto dos Santos relatou que encaminhou ofício questionando o fato da Coelba ter 

trocado três postes na Vila São João, travessa El Salvador, bairro Tomba. Entretanto, a 
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empresa não colocou os braços de luz no local. Acrescentou que cobrou o retorno dos 

citados artefatos através de Indicação. Porém, a resposta da Prefeitura Municipal foi 

classificada como inusitada. Pois, foi publicada no Diário Oficial do Município do dia 30 

de agosto de 2022. No documento comunica que o governo municipal teria comunicado à 

Coelba no dia 08 do corrente mês solicitando a avaliação técnica e os custos da 

reimplantação dos três braços de luz. Porém, condiciona a realização do serviço a utilização 

da emenda parlamentar impositiva se for pleiteada no prazo de dez dias. Lamentou o fato 

da Prefeitura Municipal ter condicionado a troca de três braços de luz a indicação 

orçamentária para a realização do serviço. Cogitou que o prefeito municipal de Feira de 

Santana, Colbert Martins da Silva Filho, necessita urgentemente ser analisado por uma 

junta psiquiátrica. Questionou o secretário municipal de Serviços Públicos, Eliziario 

Ribeiro, para explicar a necessidade da Indicação de remanejamento orçamentário 

objetivando a implantação de três braços de luz. Em aparte, o vereador José Carneiro Rocha 

esclareceu não haver nenhum erro na publicação do documento por parte da Prefeitura 

Municipal. Pois, como a Câmara Municipal travou a possibilidade de remanejamento 

orçamentário não há como fazer remanejamento sem que ocorra suplementação e relocação 

de verbas. Afirmou que caso Josef Mengele ainda fosse vivo, o edil Edvaldo Lima seria 

usado como experiência. O orador frisou que para defender o prefeito, o líder do governo 

usou até o Nazismo. Assinalou que não esperava que o colega fosse tão baixo no uso das 

palavras. Em seguida, leu diversas Indicações realizadas por seu mandato solicitando 

construção de passarelas nas avenidas Eduardo Froes da Mota e Presidente Dutra. 

Posteriormente, o vereador Luiz Augusto de Jesus (UB e Liderança do Governo) 

registrou que, em seu entendimento, a Prefeitura Municipal não tinha motivos para 

encaminhar aos vereadores respostas às Indicações apresentadas. Pois, estas seguiam às 

secretarias municipais competentes a fim de que as obras e os serviços fossem viabilizados. 

Em aparte, o vereador Marcos Antônio dos Santos Lima (UB) esclareceu que, na verdade, 

estava à espera de respostas ao Requerimento apresentado por si anteriormente. Dando 

continuidade ao seu pronunciamento, o orador à tribuna frisou que o Governo Municipal 

tinha a obrigação de encaminhar a esta Casa respostas a todos os Requerimentos aprovados 

durante a Ordem do Dia e, logo após, comentou que a empresa Conecta teve êxito na 

licitação referente à troca das lâmpadas deste município. Registrou que, deste modo, a 

referida empresa ficou responsável por instalar lâmpadas de led em todas as localidades 

deste Município e afirmou que, ao visitar os bairros, notava que muitos destes estavam com 

nova iluminação. Concedeu aparte ao edil Edvaldo Lima dos Santos (MDB). Ao prosseguir 

com seu pronunciamento, o orador à tribuna esclareceu que apenas apresentou informações 
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que tinha conhecimento e frisou que, provavelmente, algumas ruas não possuíam as 

lâmpadas de led porque a instalação destas ainda não estava prevista na programação. 

Salientou que, aos poucos, a empresa Conecta dará continuidade à programação de 

instalação das lâmpadas e disse que o parlamentar Edvaldo Lima dos Santos (MDB) foi um 

dos responsáveis pela redução da verba destinada à Superintendência de Operações e 

Manutenção (SOMA), o que, infelizmente, inviabilizava a realização de diversas obras em 

Feira de Santana. Agradeceu a Deus ao comentar sobre o seu trabalho durante a campanha 

eleitoral e relatou que as pessoas sempre eram receptivas consigo. Mencionou as 

localidades que visitou nas últimas semanas e agradeceu, ainda, à população por todo o 

carinho e apoio. Registrou que, enquanto candidato ao cargo de deputado estadual, 

dialogava com as pessoas frequentemente a fim de ouvir os pleitos destas e declarou que 

fazia sua campanha com o apoio do seu partido, União Brasil, mesmo sendo negligenciado 

por alguns políticos do seu grupo. Ao concluir seu pronunciamento, afirmou que se 

atentava às necessidades da população e que possuía um legado de trabalho e dedicação 

nesta cidade.  Logo após, o vereador Jurandy da Cruz Carvalho (PL) disse que as 

pessoas se questionam se a política é a arte de “engolir sapo”, se é uma arte ainda não 

explicada, se é uma maneira de ajudar a sociedade, se é uma convergência de interesses 

pessoais e particulares ou a arte de ajudar a população. Respondeu que a política é tudo isso 

e mais um pouco. Externou que cada pessoa tem o jeito de fazer política buscando seus 

interesses e os da sua comunidade. Lembrou que ontem foi vista nesta Casa Legislativa, a 

polêmica das estradas de Jaguara e de Tiquaruçu quando foi discutido se o autor do pedido 

é o edil Josse Paulo Pereira Barbosa, os deputados Robson Almeida e José Neto ou o 

vereador Sílvio de Oliveira Dias. Ressaltou que após dezesseis anos do governo do PT na 

Bahia, somente agora foi anunciada a obra de asfaltamento das estradas de acesso aos 

distritos citados e disse esperar que as mesmas realmente fossem feitas. Comentou que o 

governador Rui Costa falou em entrevista que está fazendo a obra a pedido do parlamentar 

Josse Paulo por este ser de outro partido, enquanto o deputado federal José Neto gravou um 

vídeo afirmando ser o autor do pedido. Por fim, afirmou que a obra é fruto da população 

que paga imposto e que sofre com o desgoverno. Logo após, o edil Petrônio Oliviera 

Lima (Republicanos) se dirigindo ao colega Edvaldo Lima dos Santos, enunciou que 

quem anda pela cidade tem percebido a mudança na iluminação pública, pois diversos 

bairros já foram assistidos com a nova iluminação. Mencionou que o Requerimento do 

citado edil já foi respondido, mesmo que não tenha sido com a resposta que o mesmo 

desejava ao tempo em que afirmou que há um contrato que garante que até o ano de 2030 

toda a iluminação será modificada, o que já está ocorrendo com agilidade. Frisou que o 
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bairro Tomba e outros já foram atendidos neste quesito, conforme estava acordado em 

contrato, sendo que em alguns lugares também são implantados braços de luz e é feita a 

adequação do espaço entre um poste e outro. Salientou que a mudança não ocorre no tempo 

que o colega quer, mas na sequência descrita no contrato, o qual tem sido cumprido com 

seriedade. Orientou ao colega que fosse conversar com o secretário de Serviços Públicos, 

Eliziario Ribeiro, ou que o convoque para prestar esclarecimentos. Por fim, frisou que a 

população reconhece que a Prefeitura Municipal e a Secretaria de Serviços Públicos têm 

realizado este trabalho de implantação das lâmpadas de LED, através do Projeto Luz para 

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

da base do governo estão equivocados, pois já existiam três postes de luz no local, os quais 

foram substituídos pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (Coelba), no 

entanto, eles não colocaram os braços de luz, então os moradores do bairro procuraram o 

referido vereador e ele fez a solicitação para que estes fossem colocados. Desta forma, a 

justificativa dos representantes do governo não faz sentido. Continuando, a parlamentar 

Luciane Aparecida Silva Brito Vieira (MDB) que usou o tempo do PV cedido pelo 

parlamentar Valdemir da Silva Santos lembrou que como primeira Secretária lê em todas as 

Sessões Requerimentos e Indicações solicitando benefícios de acordo com a militância de 

cada mandato. Ou seja, os vereadores documentam e encaminham para o Executivo 

Municipal solicitações de pôda de árvores, capinação, limpeza localizada. Pois, o trabalho 

do vereador precisa ser visto com respeito e dignidade. Mas, está percebendo que os 

Requerimentos e Indicações estão sendo visto de forma irresponsáveis. Pois, leva a 

população a pensar que os parlamentares não estão fazendo jus ao que ganha pelo trabalho. 

Frisou que está sendo uma perda de tempo os vereadores solicitarem poda de arvores, desde 

quando existem secretários que foram designados para trabalhar desta forma. Reafirmou 

que não perderá mais tempo solicitando troca de lâmpadas e pôda de arvores. Disse que a 

impressão que tem é que os documentos enviados pelos vereadores são rasgados e não 

contempla a representatividade que a comunidade lhe concedeu. Adiantou que respeita a 

hierarquia, mas não tem líder. Dando continuidade, o parlamentar Jhonatas Lima 

Monteiro (PSOL e Liderança da Minoria) congratulou a vereadora que lhe antecedeu à 

tribuna pela coerência ao longo de seu discurso e comentou sobre o descaso do Governo 

Municipal com as unidades de ensino da rede pública. Afirmou que, todos os dias, as 

pessoas denunciavam situações absurdas que ocorriam na área da Educação e registrou que 

muitos estudantes iam às escolas por conta da merenda escolar porque não tinham o que 

comer em suas casas, Entretanto, desde o último dia dezesseis, as escolas municipais não 

recebiam o vale gás e alguns gestores escolares, mesmo após realizarem denúncias, 
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solicitaram que os nomes das unidades de ensino não fossem divulgados. Salientou que a 

Comissão de Educação e Cultura realizara, oportunamente, uma Audiência Pública para 

tratar sobre questões relativas à merenda escolar e relatou que, em algumas escolas, os 

estudantes recebiam apenas três biscoitos secos porque não havia como preparar os 

alimentos no espaço escolar. Afirmou que, frequentemente, a secretária municipal de 

Educação, professora Anaci Paim, concedia entrevistas e, nestas oportunidades, não 

comentava sobre os reais problemas das escolas da rede municipal. Acrescentou que 

algumas instituições apenas forneciam um copo de suco como merenda escolar, algo que 

era absurdo e deveria ser exposto à população a fim de rebater as mentiras propagadas pelo 

Poder Executivo. Disse que, desde o ano anterior, diversas denúncias foram veiculadas nos 

meios de comunicação em relação aos problemas enfrentados no âmbito educacional deste 

Município e mencionou a greve dos docentes, a qual ocorreu no ano anterior e tinha como 

pauta não apenas a remuneração dos profissionais. Mas, também a falta de infraestrutura 

nas unidades de ensino. Expôs que o prefeito municipal Colbert Martins da Silva Filho não 

se preocupava em resolver os problemas e apenas agia de modo truculento. Registrou que, 

oportunamente, apresentará questionamentos à Secretaria Municipal de Educação e 

informou que, na próxima sexta-feira, participará de uma reunião com a secretária 

supracitada, oportunidade na qual solicitará as devidas respostas. Destacou que, caso os 

presentes desejassem, poderia disponibilizar a lista das escolas que não possuíam merenda. 

Em seguida, disse que alguns projetos pautados na Ordem do Dia da presente Sessão 

relacionavam-se à necessidade de melhoria do transporte coletivo, de modo que, outrora, 

apresentou um Requerimento que versava sobre a instauração de uma Comissão 

Parlamentar de Inquérito (CPI) do Transporte Coletivo. Destacou que um dos grandes 

problemas do transporte neste Município era o confinamento que marcava algumas 

localidades, sobretudo as regiões periféricas e as comunidades rurais. Salientou que, em 

Feira de Santana, os veículos em péssimas condições eram destinados ao transporte de 

grande parte da população e frisou que, nos fins de semana, não havia ônibus transitando 

nas vias. Denunciou o fato de a linha 123, que atendia a localidade denominada como 

Fazenda Morro, circular em apenas dois horários, pela manhã e ao final da tarde, de modo 

que os habitantes da região ficavam reféns do transporte coletivo e das ações do governo 

municipal. Ao finalizar seu discurso, registrou que este não era um caso isolado porque 

também ocorreu a supressão de outras linhas e horários de circulação de ônibus neste 

Município. Durante a fala do orador à tribuna, o comando da Mesa Diretiva foi transferido 

para a primeira Secretária, vereadora Luciane Aparecida Silva Brito Vieira, a qual colocou 

a Ata da Sessão anterior para apreciação plenária e esta foi aprovada pela unanimidade dos 
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edis presentes. Durante o Grande Expediente, o vereador José Caneiro Rocha versou 

sobre a paralização dos enfermeiros em todo o Brasil que lutam para a implantação do piso 

nacional da categoria recém aprovado pelo Congresso Nacional e questionado pelo ministro 

do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso. Ressaltou a importância e a 

relevância da categoria na atuação do enfrentamento do Covid-19. Revelou que hoje 

quando ganham muito, o enfermeiro recebe R$ 2.000,00 de salário mensal. Disse acreditar 

que o governo federal alocará recursos para o orçamento do ano vindouro para resguardar 

recursos para as santas casas. Defendeu que a categoria receba um salário compatível com 

o trabalho que desenvolve. Disse que a paternidade da obra de asfaltamento da estrada de 

Jaguara parece ser filho de mãe infiel. Pois, tem muitos pais. Afirmou ser uma obra 

eleitoreira pelo fato do governo estadual está amargando uma derrota nas eleições em Feira 

de Santana. Argumentou que criaram um fato para angariar votos tal como ocorreu com as 

promessas da construção do Centro de Convenções e do aeroporto. Advertiu que o atual 

governo não terá tempo para conclui a obra. Assinalou ter convicção que se eleito, o 

governador ACM Neto não fará como os governos petistas fizeram com o Centro de 

Convenções. Pois, a obra não é do PT nem do governador Rui Costa e sim dos moradores 

dos distritos Jaguara e Tiquaruçu. Alfinetou que os governos petistas não concluíram a obra 

do Centro de Convenções porque foi uma obra iniciada na gestão do ex-governador Paulo 

Souto. Revelou que ficou feliz com o anúncio da iniciativa das obras das referidas estadas. 

Mas triste por saber que há um histórico de não conclusão das obras. Depois comentou 

entrevista do senador Jaques Wagner sobre as pesquisas eleitorais na Bahia que já ocorreu 

com a sua eleição e a do atual governador Rui Costa estarem atrás e vencerem no primeiro 

turno. Porém, não comenta contra as pesquisas que apontam o ex-presidente da República, 

Luís Inácio da Silva, na liderança. Afirmou que o senador esta analisando as pesquisas com 

a emoção e não com a razão. Concedeu aparte ao vereador Edvaldo Lima dos Santos. 

Assinalou acreditar nas pesquisas e se elas não tivessem importância não seriam realizadas 

em todo o País. Disse que as pesquisas na Bahia confirmam a voz das ruas que conclama o 

nome de ACM Neto para o cargo de governador, porque querem a mudança e precisam de 

mudança e está cansada o governo que há dezesseis anos está no poder com um tratamento 

que os baianos não merecem. Argumentou que os baianos querem o tratamento melhor com 

o fim da “fila da morte” da regulação criada para beneficiar políticos que indicam 

internamentos de pacientes. Dando continuidade, o edil Edvaldo Lima dos Santos disse 

que acionará o Ministério Público (MP) para mostrar a incapacidade do prefeito Colbert 

Martins da Silva Filho administrar o Município, visto que o governo deste sequer é capaz 

de colocar três braços de luz nos postes que foram substituídos. Lembrou que diante desta 
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situação e após solicitações da população, fez um Requerimento destinado ao gestor 

municipal e obteve como resposta que cabe a ele indicar o valor da locação e dos recursos, 

através de emendas parlamentares. Assim, disse que diante desta resposta da Prefeitura 

Municipal, publicada no Diário Oficial Eletrônico, acionará a Justiça a fim de que seja dado 

um prazo para que o gestor adote as providências, já que esta Casa aprovou mais de 

duzentos e quarenta milhões de reais para a Secretaria de Serviços Públicos e ainda assim 

obteve a alegação de que não há recurso para este serviço. Disse acreditar que o dinheiro da 

pasta não passou pelo secretário Eliziario Ribeiro que é uma pessoa idônea e anunciou que 

este Parlamento aprovará um Requerimento na próxima terça-feira convocando o prefeito 

municipal e o supracitado secretário para concederem explicações sobre o que foi feito com 

os recursos da Secretária de Serviços Públicos. Disse que este é um pedido dos moradores 

do bairro Tomba e salientou que alguns edis ainda insistem em defender o indefensável, 

sendo que um mencionou que chamaria os nazistas contra ele e outro disse que há uma 

empresa contratada, mesmo que o serviço não tenha sido feito. Lembrou que quando tomou 

posse nesta Legislatura um vereador disse que queria saber se ele seria aliado do prefeito, 

ao que ele respondeu que sempre defenderia a população, os interesses e recursos do 

Município. Disse que respeita o prefeito como cidadão, mas, como gestor, não acredita em 

sua competência, pois o bairro Tomba e outros estão abandonados. Por fim, informou que 

os deputados Alex Santana e Samuel Júnior, os quais ele apoia, destinaram para esta cidade 

um milhão e meio de reais para as áreas de Saúde e Educação e desejou que os mesmos e o 

presidente Jair Messias Bolsonaro fossem reeleitos bem como que a candidata ao Senado 

Federal, Raíssa Soares e ao cargo de governador João Roma sejam eleitos. Em seguida, o 

edil Petrônio Oliveira Lima disse que alguns de seus pares estavam desesperados e, por 

isso, falavam demais, mas não conseguiam resolver os problemas da população. Destacou 

que as urnas eletrônicas apresentavam os verdadeiros resultados e que as pesquisas e os 

partidos não decidiam as eleições. Salientou que os eleitores reconheciam os verdadeiros 

políticos através do trabalho prestado por estes no dia a dia e frisou que se pronunciar à 

tribuna para gritar, brigar e acusar as pessoas não significava nada porque a população nem 

conseguia compreender o que era proferido durante o discurso. Externou que alguns 

parlamentares não apresentavam projetos de relevância e comentou sobre a necessidade de 

fiscalizar as ações do governo municipal. Relatou que, enquanto parlamentar, fazia o seu 

trabalho e tentava atender às demandas da população. Destacou que, infelizmente, alguns 

serviços demoravam para ser realizados, no entanto, muitas coisas eram encaminhadas e 

resolvidas pela administração pública municipal. Externou que alguns de seus pares teciam 

comentários críticos ao prefeito Colbert Martins da Silva Filho e propagavam que 
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destinariam voto contrário às matérias oriundas do Poder Executivo. Registrou que um 

verdadeiro parlamentar se preocupava, sobretudo, com políticas públicas a fim de 

beneficiar a população e impulsionar as diversas áreas. Destacou que as pessoas, em 

especial as carentes, necessitavam do apoio da gestão pública municipal e dos legisladores 

ao salientar que seus pares deveriam pensar em projetos que tivessem por objetivo 

beneficiar o povo. Registrou que as brigas e confusões que ocorriam nesta Casa eram 

irrelevantes para a população e demonstrava a incapacidade daqueles que se desesperavam 

com as ações do governo municipal. Disse que fazer oposição relacionava-se à 

apresentação de denúncias reais e registrou que alguns de seus pares liam o Regimento 

Interno de modo equivocado. Expôs que, em meio à campanha eleitoral, alguns políticos 

queriam assumir a “paternidade” das obras quando poderiam ter propiciado melhorias ao 

povo anteriormente. Registrou que fazia questão de dialogar com as pessoas para ouvir as 

demandas destas e ressaltou que exercia seu trabalho com competência. O orador registrou 

que o Superintendente de Operações e Manutenção (SOMA), João Vianey, realizava um 

valoroso trabalho neste município e propiciará a recuperação asfáltica da estrada 

denominada de “Sem Terra”. Relatou que, através das Indicações, a Prefeitura Municipal 

viabilizava as obras para beneficiar a população de Feira de Santana. O tribuno destacou 

que alguns vereadores, por falta de conhecimento técnico, impediram a realização de ações 

quando realocaram recursos previstos na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). Por fim, 

relatou que alguns de seus pares destinaram voto contrário na primeira votação referente à 

criação do Conselho do Fundeb, de modo que agora tentavam se redimir em seus discursos 

mesmo após prejudicar o desenvolvimento municipal. Foi aparteado pelos edis José da 

Costa Correia Filho (PATRI) e Valdemir da Silva Santos (PV). Em Pela Ordem, o edil 

Edvaldo Lima dos Santos (MDB) solicitou direito de resposta, o que não foi concedido pela 

vereadora Eremita Mota de Araújo, no comando dos trabalhos. Em seguida, o edil Marcos 

Antonio dos Santos Lima elogiou a condução da Mesa Diretiva sob o comando da 

vereadora Eremita Mota de Araújo. Versou sobre a situação do Aeroporto João Durval 

Carneiro e da luta do ex-vereador Genésio Serafim de Lima pela operacionalidade do 

citado equipamento. Mas, quando chega os períodos eleitorais se coloca uma companhia 

aérea para operação e não se faz os investimentos com dignidade. Criticou o aceso e a pista 

de rolamento do aeroporto feirense. Observou que o equipamento pode ser usado para voos 

destinados a qualquer lugar do Brasil e tem amplas possibilidades de uso. Afirmou que o 

PT castigou muito Feira de Santana a exemplo da não execução das obras do Centro de 

Convenções. Disse que tal descaso é devido ao prefeito não fazer parte do mesmo grupo 

políticos. Entretanto, o partido tem expressiva votação em Feira de Santana principalmente 
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nos distritos. Em aparte o vereador José Carneiro Rocha ressaltou que o aeroporto só é 

lembrado em período eleitoral. O orador disse ficar preocupado que os voos para Recife 

sejam paralisados após as eleições. Em aparte, o edil Ivamberg dos Santos Lima 

argumentou que quem faz aeroporto funcionar é a procura por passagens e que se a 

população buscar o equipamento as empresas vão operar. Em seguida, destacou que o PT já 

construiu hospitais, conjuntos do Minha Casa Minha Vida, a avenida Nóide Cerqueira, 

dentre outros benefícios. Retrucou que quem não gosta de Feira é o prefeito Colbert 

Martins que deixa a cidade esburacada e faltando até algodão nos postos médicos. O orador 

advertiu que o Minha Casa Minha Vida foi do governo federal e o aparteando alertou que o 

governo federal era petista. O tribuno citou a elevação da criminalidade. Em aparte, o 

vereador Valdemir da Silva Santos disse que em entrevista, o candidato do governo 

Jeronimo Rodrigues teria afirmado que Feira precisa de um governador que cuide de Feira 

em um reconhecimento que o atual não gosta da cidade. Citou a obra inacabada do Centro 

de Convenções e “tantas outras coisas”. O tribuno Marcos Antonio dos Santos Lima 

zombou que a cada quatro anos o governo do Estado faz alguma obra na Lagoa Grande e 

nunca conclui. Lembrou que o viaduto da intersecção da avenida Nóide Cerqueira com a 

BR 324 não tinha pista de aceleração fato que foi reconhecido pelo então secretário 

estadual Fernando Dantas Torres, que suspendeu a inauguração do equipamento. 

Confirmou que os governos do PT sempre fazem obras pela metade.  Em aparte o edil 

Flavio Arruda Morais disse que quem atrasa cidade é o deputado federal José Neto. Neste 

momento, a vereadora Eremita Mota de Araújo, no comando dos trabalhos, declarou a 

convocação de Sessão Ordinária, convocada como Reunião Extraordinária, na forma 

regimental, de acordo com os artigos de nºs 211 a 213 do Regimento Interno, com o 

objetivo de apreciar as matérias aptas à votação. Em Pela Ordem, o edil Edvaldo Lima dos 

Santos (MDB) respondeu aos edis José da Costa Correia Filho e Valdemir da Silva Santos 

afirmando que não realocou nenhum centavo da Secretaria de Serviços Públicos, mas sim, 

da SOMA, a qual não tem nenhuma relação com lâmpada, nem braço de luz. Com isto, 

solicitou que os edis se retratassem. Esclareceu que realocou o valor da superintendência 

SOMA para a construção do Hospital Municipal. Em seguida e em Pela Ordem, o edil 

Edvaldo Lima dos Santos disse que a emenda de sua autora à Lei Orçamentária Anual 

vigente não retirou verbas da Secretaria de Serviços Públicos e sim da Secretaria de Obras e 

Manutenção, que não está incumbida de proceder a troca de lâmpadas ou braços de luz. 

Afirmou que os vereadores Valdemir da Silva Santos e José da Costa Correia Filho 

pronunciaram inverdades. Assinalou que a emenda visa alocar recursos para a construção 

do Hospital Municipal. Durante a Ordem do Dia foram apreciadas as seguintes 
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proposições: <Em Pela Ordem, o edil Josse Paulo Pereira Barbosa solicitou adiamento por 

cinco sessões da apreciação em primeira discussão do Substitutivo ao Projeto de Lei 

Ordinária nº 165/2021, de sua autoria, cujo pleito foi acatado pela Mesa Diretiva. Em 

seguida, em primeira discussão, foram aprovados pela unanimidade dos vereadores 

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

favorável à tramitação do Projeto de Lei Ordinária nº 062/2022, de autoria do edil 

Jhonatas Lima Monteiro, assim como a referida matéria. Em votação, fizeram uso da 

palavra o autor do projeto e o edil Marcos Antônio dos Santos Lima. Durante a apreciação 

da matéria supracitada, o comando da Mesa Diretiva foi transferido para o Presidente desta 

Casa, edil Fernando Dantas Torres. Continuando, em primeira discussão, foram aprovados 

de maneira unânime pelos edis presentes, o parecer exarado pela CCJR favorável à 

tramitação do Projeto de Lei Ordinária nº 077/2022, de autoria do edil Fernando Dantas 

Torres, assim como a supracitada proposição. Em discussão, fez uso da palavra o autor do 

projeto e os vereadores Ivamberg dos Santos Lima e Jhonatas Lima Monteiro. Em 

declaração de voto, fez uso da palavra os edis Marcos Antônio dos Santos Lima, Valdemir 

da Silva Santos e Jurandy da Cruz Carvalho. Durante a apreciação da matéria supracitada o 

comando da Mesa Diretiva foi transferido para o segundo Vice-Presidente, edil Josse Paulo 

Pereira Barbosa. Em Pela Ordem, a vereadora Eremita Mota de Araújo afirmou que o edil 

Silvio de Oliveira Dias não pôde comparecer a esta Sessão, pois está acompanhando uma 

pessoa que está enferma, assim como, também justificou a ausência do vereador Luiz 

Augusto de Jesus, que sentiu forte dor de cabeça e não pode permanecer na presente 

Sessão. Em Pela Ordem, o edil Edvaldo Lima dos Santos afirmou que está em suas mãos o 

Requerimento nº 240/2022, o qual solicita comparecimento, a esta Casa Legislativa, do 

Secretário de Serviços Públicos ou o Prefeito Colbert Martins da Silva Filho para prestar 

esclarecimentos, assim como solicitou que os Requerimentos nºs 237 e 238/2022 fossem 

colocados para apreciação em bloco. Oportunamente, o edil Josse Paulo Pereira Barbosa, 

no comando dos trabalhos, propôs a apreciação em bloco dos Requerimentos nºs 237 e 

238/2022, o que foi aprovado por unanimidade dos edis presentes. Desta forma, em 

votação única, os Requerimentos nºs 237 e 238/2022 de iniciativa respectiva dos 

vereadores Jurandy da Cruz Carvalho e Fernando Dantas Torres, foram votados em bloco e 

aprovados pela unanimidade dos parlamentares presentes>. Nada mais havendo por tratar, o 

segundo Vice-Presidente, vereador Josse Paulo Pereira Barbosa, declarou encerrada a 

presente Sessão, às dez horas e cinquenta e sete minutos, convocando outra para em 

seguida como Reunião Extraordinária de acordo com os Artigos 211 e 212, inciso I; 

combinado com o Artigo 213 e seu Parágrafo Único como objetivo de apreciar votar 
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matérias aptas a 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

Feira de Santana 

CÂMARA  MUNICIPAL 
  Casa da Cidadania 

  

916 

 

RD 202299 

 

Ata da 99ª Sessão Ordinária da Câmara 

Municipal de Feira de Santana, Estado da 

Bahia, convocada como Reunião 

Extraordinária de acordo com os Artigos 

211 e 212, inciso I; combinado com o 

Artigo 213 e seu Parágrafo Único como 

objetivo de avaliar matérias aptas a 

apreciação do Plenário, referente à 2ª 

Etapa, do 2º Período, da 19ª Legislatura, 

realizada no dia 22 de setembro de 2022. 

 

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

horas e cinquenta 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 nona Sessão Ordinária, convocada como Reunião Extraordinária de acordo 

com os Artigos 211 e 212, inciso I; combinado com o Artigo 213 e seu Parágrafo Único 

como objetivo de avaliar matérias aptas a apreciação do Plenário, referente à segunda 

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

parlamentares Luiz Augusto de Jesus e Sílvio de Oliveira Dias compareceram os 

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

Eremita Mota de Araújo, Fernando Dantas Torres, Flávio Arruda Morais, 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, Luciane Aparecida Silva Brito Vieira, Marcos Antonio dos 

Santos Lima, Pedro Cícero Marcenio Silva, Petrônio Oliveira Lima, Ronaldo Almeida 

Caribé e Valdemir da Silva Santos. Amparado pelo Regimento Interno, o primeiro Vice-

Presidente desta Casa Legislativa, vereador Josse Paulo Pereira Barbosa, declarou aberta a 

presente Sessão e solicitou que a primeira Secretária, vereadora Luciane Aparecida Silva 

Brito Vieira, realizasse a leitura das matérias constantes para a Ordem do Dia. Sendo 

assim, em Pela Ordem, o edil Jhonatas Lima Monteiro (PSOL) solicitou votação em bloco 

dos projetos aptos a votação, o que foi aprovado por unanimidade dos edis presentes. Desta 

forma, durante a Ordem do Dia foram apreciadas as seguintes proposições: <Em Segunda 

Discussão, os Projetos de Lei Ordinária nºs 062 e 077/2022, respectivamente de 
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iniciativa dos edis Jhonatas Lima Monteiro e Fernando Dantas Torres, foram votados em 

bloco e aprovados pela unanimidade dos parlamentares presentes. Em votação, fez uso da 

palavra o edil Fernando Dantas Torres>. Nada mais havendo por tratar, o segundo Vice-

Presidente, vereador Josse Paulo Pereira Barbosa, declarou encerrada a presente Sessão, às 

onze horas e cinco minutos, convocando outra para o próximo dia vinte e sete do corrente 

mês, uma terça-feira, com a seguinte pauta: <matérias aptas para serem apreciadas pelo 

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.   


