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Ata da 89ª Sessão Ordinária da Câmara 

Municipal de Feira de Santana, Estado da 

Bahia, referente à 2ª Etapa, do 1º Período, 

da 19ª Legislatura, realizada no dia 30 de 

setembro de 2021. 

 

Aos trinta dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um, 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 nona Sessão 

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

qual a exceção do parlamentar Fernando Dantas Torres compareceram os vereadores 

Edvaldo Lima dos Santos, Emerson Costa dos Santos, Eremita Mota de Araújo, Fabiano 

Nascimento de Souza, Flávio Arruda Morais, Ivamberg dos Santos Lima, Jhonatas Lima 

Monteiro, 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, Luiz Ferreira Dias, Pedro Américo de Santana Silva Lopes, 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, vereador Sílvio de Oliveira Dias, declarou aberta a presente Sessão e solicitou a 

segunda Secretária, parlamentar Eremita Mota de Araújo, proceder a leitura da Ata da 

Sessão anterior. Prosseguindo, o primeiro Vice-Presidente, vereador Sílvio de Oliveira 

Dias, solicitou que a primeira Secretária, vereadora Luciane Aparecida Silva Brito Vieira, 

procedesse a leitura das matérias previamente constantes para o Expediente do Dia, que 

vão a seguir: <Projeto de Lei Ordinária nº 150/2021, de autoria do vereador Josse Paulo 

Pereira Barbosa que: “Institui no âmbito do município de Feira de Santana a 

regulamentação e a padronização do pagamento de serviços de publicidade prestados ao 

referido município”. Requerimentos nºs 240 a 242/2021, de iniciativa dos vereadores 

Emerson Costa dos Santos e subscrito por diversos vereadores. Indicações nºs 2.172 a 

2.193/2021, de autoria dos parlamentares Silvio de Oliveira Dias, Josse Paulo Pereira 

Barbosa, Pedro Américo de Santana Silva Lopes, Luciane Aparecida Silva Brito Vieira, 

Luiz Ferreira Dias e Ivamberg dos Santos Lima. Moções nºs 282 e 283/2021, de autoria dos 

edis Luciane Aparecida Silva Brito Vieira e Jurandy da Cruz Carvalho. Correspondências: 

Ofício/SEPLAN Nº 372/2021, datado do dia 28 de setembro do ano em curso e assinado 

pelo secretário municipal de Planejamento, senhor Carlos Alberto Oliveira Brito, 

encaminhando a esta Casa a Projeção de Receita Orçamentária para o Exercício de 2022 do 

município de Feira de Santana devido ajustes na elaboração do Projeto de Lei Orçamentária 

(PLOA/2022). Ofício nº 055/2021, datado do dia 28 de setembro do corrente ano e assinado 

pelo presidente do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, senhor Reinaldo 
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Ferreira Maia, solicitando o uso da Tribuna Livre para tratar do Dia Mundial da Saúde 

Mental que se comemora no dia 10 de outubro>. Na sequência, o primeiro Vice-Presidente, 

edil Sílvio de Oliveira Dias, submeteu a apreciação do Plenário, a Ata da Sessão a qual foi 

aprovada pela unanimidade dos parlamentares presentes. Prosseguindo, no horário 

reservado às Lideranças Partidárias, o parlamentar Josse Paulo Pereira Barbosa 

(PSC) disse que está sendo processado por ter afirmado que o diabo é sujo e que honra e 

cultua a Deus. Lamentou o fato da Biblioteca Municipal Arnold Silva está fechada em um 

período próximo as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) prejudicando os 

estudantes que necessitam estudar e pesquisar. Afirmou ser mais um presente de grego do 

prefeito municipal de Feria de Santana, Colbert Martins da Silva Filho. Parabenizou o 

diretor do Hospital Geral Clériston Andrade, médico José Carlos Pitangueiras, pela lisura e 

profissionalismo com que conduz o referido hospital. Lembrou que cobrou do então 

secretário estadual da Saúde, médico Fábio Villas Boas, o retorno das cirurgias eletivas que 

felizmente voltaram a serem executadas no Clériston. Revelou que o vereador Luiz 

Augusto de Jesus critica muito o hospital, mas está com uma cirurgia de hernia agendada 

para a próxima segunda-feira. Frisou que reforça a atuação sem retaliações do gestor 

Antonio Pitangueiras. Adicionou que o melhor governador da Bahia, Rui Costa, atendeu os 

pedidos do edil Luiz Augusto de Jesus. Em aparte, o vereador Luiz Augusto de Jesus 

informou que a Biblioteca Arnold Silva está em reforma, entretanto foi alugado um prédio 

defronte para que o acervo do equipamento continue aberto ao público. O tribuno Josse 

Paulo Pereira Barbosa assinalou que se o prefeito municipal de Feria de Santana, Colbert 

Martins da Silva Filho, é capaz de fechar a Prefeitura que dirá uma biblioteca e que é uma 

balela a informação do Líder do Governo. Em aparte o edil Edvaldo Lima dos Santos 

contestou o fato do governador Rui Costa ser o melhor devido ao índice do ICMS. O orador 

reiterou que o governador Rui Costa é anos luz o melhor governador que a Bahia já teve. 

Em seguida disse que a imprensa feirense terá a sua carta de alforria ao deixar de pagar 

vinte por cento (20%) para as agências de publicidade. Pois, agora terão que receber apenas 

dez por cento (10%). Observou que alguns colegas de imprensa dizem que o seu mandato 

não lhes representam, mas a iniciativa trará benefícios para a categoria feirense. Pois, as 

agências não fazem nada e querem levar tudo. Adiantou que proporá, através de Projeto de 

Lei Ordinária, que a agência que trabalhar na campanha do prefeito eleito não poderá 

participar de licitações em Feira de Santana. Pois, recebem uma fortuna e depois fazem de 

graça a campanha do prefeito Colbert como foi feito anteriormente. Prosseguindo no tempo 

do PSB cedido pelo parlamentar Flavio Arruda Morais apresentou a minuta do Projeto de 

Lei Ordinária que concederá passe livre aos deficientes visuais, cadeirantes e idosos apenas 

com a apresentação da carteira de identidade e não mais com o passe que leva mais de 

cinco meses para ser emitido. Também proporá a redução da idade de 65 para 60 anos no 

acesso ao transporte coletivo gratuito. Foi aparteado pelos edis Flavio Arruda Morais e 

Eremita Mota. Em seu aparte a vereadora Eremita Mota denunciou que todos os 
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profissionais do posto de Saúde Rochinha I foram demitidos deixando a população local 

sem acesso ao serviço de saúde. O orador conclamou o edil Valdemir da Silva Santos a se 

posicionar quanto ao Projeto de Lei Ordinária que reduz para 60 anos a gratuidade no 

sistema de transporte coletivo feirense. Porém o vereador não usou a palavra. Em seguida, 

o edil José da Costa Correia Filho (Patriota) informou que o secretário municipal de 

Saúde, médico Marcelo Brito, lançou um projeto, denominado “Voz da Gente” em que uma 

equipe administrativa irá aos bairros para saber as necessidades e informações locais, o que 

beneficiará a toda população feirense. Disse que no próximo dia 04 de outubro o citado 

projeto ouvirá a população do bairro Rua Nova. Salientou esperar que o vereador Valdemir 

Santos não apareça no referido bairro. Pois, quando o projeto foi apresentado no conjunto 

Feira IX não informou e nem convidou a os parlamentares da base governista para 

participar do evento. Ao prefeito Colbert Martins da Silva Filho disse que a comunidade do 

distrito Matinha lhe procurou cobrando que as máquinas que estão patrolando as estradas 

vicinais no distrito permaneçam no local até que todas as necessidades sejam supridas. 

Solicitou ao prefeito que atendesse o seu pleito. Pois, a Matinha “não tem dono”. Afirmou 

que, apesar de não ter recebido votos na região. A comunidade local lhe convidou para 

representá-los. Disse ser da base governista, mas não vai aceitar o “abuso” que tem 

presenciado. Pediu que o Prefeitura Municipal reforce os recursos da Superintendência de 

Obras. Afirmou que o superintendente João Vianei conduz muito bem os trabalhos e se for 

necessário que o governo municipal convoque os tratoristas que passaram no último 

concurso. Afirmou que não se renderá a nada e a ninguém. Voltou a solicitar que as 

melhorias do distrito Matinha continuem. Questionou se a Matinha “tem dono”. Solicitou 

melhorias para a localidade Fazenda Cajueiro, distrito de Maria Quitéria, em especial a 

recuperação e encascalhamento das estradas. Requereu ao prefeito que coloque os 

secretários para trabalhar e atender a comunidade. Ressaltou que se não estão trabalhando 

devem ser substituídos. Afirmou que apesar de ser governista continuará fazendo suas 

solicitações. Durante a fala do último orador, o comando da Mesa Diretiva foi transferido 

para a segunda Secretária, vereadora Eremita Mota de Araújo. Em Pela Ordem, o edil 

Josse Paulo Pereira Barbosa solicitou, conforme registro acima, constar em Ata o discurso 

do orador José da Costa Correia Filho. Logo após, a vereadora Eremita Mota de Araújo, no 

comando dos trabalhos, registrou que o edil José da Costa Correia Filho tem sua admiração 

por ser destemido. Em seguida, o edil Ivamberg dos Santos Lima (PT) afirmou que a 

insatisfação em relação ao governo municipal é tão expressiva que até os vereadores da 

base governista se revoltam diante da falta de atendimentos. Logo após, discorreu sobre a 

importância da solidariedade e que esta podia mudar a vida de muitas pessoas. Discorreu 

sobre um vídeo, veiculado nas redes sociais, que tratava sobre o programa Câmara 

Solidária, proposto por este Legislativo. Conclamou os parlamentares e a população para 

realizarem doações. Salientou que a campanha é apartidária e tem como objetivo ajudar as 

pessoas que mais precisam e se encerraria na próxima sexta-feira. Relatou que, juntamente 
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com alguns de seus pares, visitou instituições para apresentar o programar e solicitar 

donativos. Expôs que muitas destas foram solícitas e concederam doações. Destacou que os 

parlamentares deveriam seguir o exemplo e relatou que, após o término da campanha, 

associações serão cadastradas para receberem as arrecadações. Em aparte, a vereadora 

Luciane Aparecida Silva Brito Vieira (MDB) conclamou seus pares para se unirem à causa 

e destacou a importância do programa Câmara Solidária. Dando continuidade ao 

pronunciamento, o orador à tribuna mencionou um versículo bíblico e disse que se fazia 

necessário agir a favor da população. Ao concluir seu discurso, informou que, no dia 

seguinte, haverá uma Audiência Pública nesta Casa, requerida pela Comissão Permanente 

de Educação e Cultura, para tratar sobre os impactos da Reforma Administrativa relativa à 

Proposta de Emenda à Constituição – PEC nº 032/2020. Prosseguindo, o parlamentar 

Valdemir da Silva Santos (PV) após saudar a todos, passou a tratar sobre um assunto que 

incomoda a toda população, que é a dúvida sobre a formação do preço do combustível em 

cada estado. Disse que vê as pessoas brigando nos grupos de Whatsapp sobre a questão e 

ressaltou que tentará explicar a maneira como ocorre a formação do preço do combustível. 

Pois, uns acusam o governo federal e outros acusam o governo do Estado. Falou que para 

sanar as dúvidas é só pedir a nota fiscal, no momento do abastecimento, e verificar quem 

fica com a maior fatia tributária. Esclareceu que o menor imposto é o federal e que a fatia 

estadual é a maior. Comentou que as brigas sempre terminam imputando a culpa ao 

Presidente da República, Reafirmou a necessidade de solicitar a nota fiscal a fim de dirimir 

dúvidas. Falou que a alíquota de impostos de combustíveis neste Estado é muito grande, 

ressaltando a necessidade de uma lei para igualar as alíquotas em todo o país. Concluiu seu 

discurso tecendo comentários sobre o pronunciamento do colega José da Costa Correia 

Filho, esclarecendo que é vereador do Município e pode estar em qualquer lugar. Informou 

que apesar de ser governista o seu papel é lutar por melhorias para a população e não fechar 

os olhos para o que está errado. Foi aparteado pelo edil Flávio Arruda Morais. Em Pela 

Ordem, o parlamentar José da Costa Correia Filho disse que sempre foi transparente. 

Afirmou que neste mandato está diferente. No entanto, percebe que deve voltar a agir como 

antes. Disse que o colega Valdemir da Silva Santos fez uma reunião com o secretário 

Marcelo Britto para ouvir as reclamações do povo do conjunto Feira IX, mas não lhe 

convidou, mesmo sendo representante do bairro vizinho. Assim, solicitou que o supracitado 

colega não compareça na reunião que ele fará na próxima segunda-feira no bairro Rua 

Nova com o mesmo secretário. Na sequência, o edil Edvaldo Lima dos Santos (MDB) 

disse Feira de Santana tem um desgoverno. Relatou que ontem se pronunciou sobre a 

reunião em Salvador com a Executiva estadual do MDB na Bahia. Atentou que o partido 

colheu vinte mil votos na última eleição e elegeu quatro vereadores. Mas, o desgoverno 

municipal não tem representatividade nenhuma. Pois, o candidato ao governo da Bahia 

obteve pífios 1.500 votos em Feira de Santana. Revelou que o vereador licenciado José 

Carneiro Rocha que está sendo secretário municipal de Meio Ambiente, está irado e 
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querendo retornar à esta Casa Legislativa. Comentou notícia na qual o secretário José 

Carneiro contestava o fato de retirar das mãos do prefeito a direção do MDB feirense 

devido ao fato de Colbert Martins da Silva Filho ser um quadro histórico do partido. O 

orador lembrou que o prefeito saiu do MDB há muito tempo. Passou pelo PPS e voltou ao 

MDB recentemente. Adiantou que está trabalhando para ter o controle do partido e quem 

não desejar fique a vontade. Pois, deseja que o MDB feirense seja um partido grande e 

respeitoso. “Um partido que possa eleger um prefeito. Não é um meia boca”, frisou o 

orador. Vamos tomar sim o diretório de Feira de Santana adiantou o tribuno. Logo após, o 

parlamentar Petrônio Oliveira Lima (REP) disse que esteve no aniversário de setenta e 

um anos de existência da Rádio Cultura em Feira de Santana, juntamente com alguns 

profissionais da imprensa, o ex-Prefeito José Ronaldo de Carvalho, o deputado estadual 

José de Arimateia e alguns de seus pares. Mencionou a importância da referida estação de 

rádio e destacou que esta, além de atuar com o entretenimento, promovia diversas ações 

sociais. Relatou que a Rádio Cultura estava sob a direção do senhor Ronaldo Câmelo e 

salientou que a emissora se encontrava na frequência FM. Comentou que, no último 

sábado, participou de uma reunião no Colégio Fênix, oportunidade na qual teve 

conhecimento de que toda a comunidade escolar estava empenhada em promover um 

trabalho social com os catadores de materiais recicláveis visando a realização da coleta 

seletiva de resíduos. Relatou que se o poder público municipal concedesse a devida atenção 

à iniciativa, um projeto piloto poderia ser idealizado na Prefeitura Municipal visando a 

coleta dos resíduos na cidade de maneira correta. Afirmou que, constantemente, as 

nascentes dos rios e lagoas de Feira de Santana são poluídas por dejetos. Mas, também por 

materiais que poderiam ser reciclados. Ressaltou que era necessário conceder dignidade aos 

catadores de materiais recicláveis e expôs que todos os cidadãos poderiam separar os 

resíduos em suas casas para facilitar a coleta seletiva. Exteriorizou que contribuiu com o 

cadastramento de alguns catadores de materiais recicláveis do Conjunto Viveiros e relatou 

que a iniciativa da referida escola era de extrema importância. Pois, teria mais efetividade 

do que se tivesse sido proposta por algum político. Por fim, registrou ser necessário 

preservar o meio ambiente e ressaltou a importância de descartar os resíduos de maneira 

correta. Logo após, a vereadora Eremita Mota de Araújo, no comando dos trabalhos, 

registrou que determinado blog, cujo nome não foi revelado, publicou no dia anterior que 

havia uma fila de carros no passeio da Câmara, assim ela explicou que, ontem, 

momentaneamente, um carro foi estacionado no passeio apenas para a descarga de um 

produto que será utilizado em reparos nesta Casa. Em seguida, o edil Luiz Augusto de 

Jesus (DEM e Liderança do Governo) relatou que ontem em companhia com demais 

vereadores da base governista, do prefeito municipal, Colbert Martins da Silva Filho e da 

secretaria municipal da Educação, professora Anaci Bispo Paim, visitou as unidades 

escolares Rosa Maria Esperidião Leite, Anísio Pereira Bernardes, Olhos D’Água das Moças 

todas no distrito Matinha para distribuir equipamentos eletrônicos que auxiliarão os alunos 
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no processo educativo. Acrescentou que também foram distribuídos kits escolares. 

Observou que tais ações demonstram que o governo municipal está empenhado em oferecer 

Educação de qualidade visando melhorar a nota do Ideb em Feira de Santana.  Narrou que 

as crianças receberam os equipamentos e os kits com muita alegria. Lembrou que em breve 

o prefeito Colbert Martins voltará ao Matinha para inaugurar a nova Escola Isidro e no 

mesmo ato anunciou a reforma total da escola da localidade Candeia Grossa. Destacou que 

os recursos do Fundeb estão sendo bem aplicados em Feira de Santana e que as escolas dos 

distritos estão tão vem equipados quanto as da sede.  Em Pela Ordem, o parlamentar 

Emerson Costa dos Santos parabenizou a atitude do colega Luiz Augusto de Jesus por este 

falar da distribuição dos kits para os estudantes da rede municipal de ensino, porém 

destacou que para o IDEB realmente crescer é necessário que haja investimentos nos 

profissionais de educação e não apenas uma “maquiagem”. Em seguida, o vereador Pedro 

Américo de Santana Silva Lopes (Democratas) conclamou a sociedade feirense a debater 

a proteção à causa animal, destacando que existem diversos problemas para serem 

enfrentados, a exemplo do tratamento dos animais utilizados para tração animal, das 

carroças, uma vez que de uma grande parte sofre maus tratos. Pois, muitos deixam os 

animais sofrendo o dia todo. Falou sobre os acidentes que ocorrem e a cidade não tem 

estrutura para proceder o resgate dos animais, além das pessoas que possuem animais e não 

cuidam adequadamente, infligindo maus tratos. Disse que muitas pessoas ao longo da vida 

desenvolvem problemas psicológicos e se tornam violentas com as outras pessoas e com os 

animais. Citou a questão das zoonoses, além de diversos outros problemas ligados à 

proteção animal, ressaltando que esse debate deve ser de toda a sociedade feirense e que 

organizou, para o próximo dia três de outubro, para registrar o Dia Mundial dos Animais, 

um evento articulado com todas as entidades da sociedade civil, entidades públicas, 

comissões da OAB, que se dispuseram a colaborar com a realização de um ciclo de debates 

e palestras para discutir os diversos temas relacionados à causa animal. Convidou a todos 

para o citado evento, informando também que haverá um espaço de adoção, higienização, 

vermifugação, vacinação de animais e que o conselho municipal já foi implantado, uma vez 

que devemos tratar Feira de Santana como uma grande metrópole. Passou a falar sobre a 

Secretaria Municipal de Trânsito, afirmando esperar que esta seja transformada em 

Secretaria da Mobilidade e requereu os estudos para implantação de ciclovias nos eixos 

principais desta cidade, bem como a modernização dos modais de transportes a fim de que 

sejam intercalados com os equipamentos públicos, culturais e de saúde. Entretanto, os 

modais sempre foram pensados em apenas deslocar as pessoas de suas casas para o trabalho 

e vice-versa. Foi aparteado pelos parlamentares Flávio Arruda Morais, Luiz Ferreira Dias e 

Emerson Costa dos Santos. Logo após, o vereador Sílvio de Oliveira Dias (PT) disse que 

o município de Feira de Santana não cumpre os três pilares de um trânsito seguro. 

Educação, engenharia e fiscalização. Salientou que os pilares não são aplicados não é por 

falta de pessoal e competência dos servidores. Mas, em função da fata de vontade política 
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do governo municipal. Observou que a cidade não emprega a engenharia e não será a 

mudança de nomenclatura que vai fazer com que a fluidez do trânsito melhore. Afirmou 

que a gestão tem pessoas competentes. Como superintendente Cleudson Almeida seus 

diretores. Entretanto, precisam que o gestor principal autorize a vontade política para 

colocar em prática os pilares citados. Lembrou que o Projeto Centro está totalmente fora 

dos padrões de mobilidade. Pois, estão tirando os locais de estacionamento, reduzindo as 

vias, os viadutos duplicados implicarão em riscos para os pedestres que terão que atravessar 

duas pistas. Prognosticou que haverá atropelos nestes equipamentos. Salientou que a 

fiscalização é inexistente devido a retirada de uma gratificação dos agentes de trânsito que 

perderam a mobilidade e consequentemente implica em redução de fiscalização. Quanto ao 

convênio firmado entre a Superintendência Municipal de Trânsito (SMT) e a Secretaria de 

Prevenção da Violência é possível. Mas, recomendou que seja precedido de um treinamento 

criterioso. Porém, disse que a contratação de uma empresa terceirizada com monitores de 

trânsito é ilegal e está sendo contestada na Justiça. Cobrou vontade política na gerência do 

trânsito em Feira de Santana. Durante o Grande Expediente, o primeiro a usar a palavra 

foi o vereador Edvaldo Lima dos Santos (MDB) mencionou uma entrevista concedida 

pelo presidente estadual do MDB, deputado federal Alex Santana, em resposta ao vereador 

licenciado e secretário municipal de Meio Ambiente, José Carneiro Rocha. Destacou que 

este poderia se unir, ou não, aos vereadores emedebistas nesta Casa e lembrou que, 

juntamente com estes, assegurou quase vinte mil votos ao prefeito municipal Colbert 

Martins da Silva Filho nas últimas eleições. Expôs que o deputado federal Alex Santana 

disse ao portal Bocão News, no dia vinte e dois de setembro, que o prefeito municipal de 

Feira de Santana procurou o partido apenas quando quis ser eleito nas eleições do ano 

anterior e nunca mais entrou em contato com os filiados, fazendo questão de se isolar. 

Disse que, além de si e de outros políticos, o Diretório Estadual e Nacional do MDB 

também desejava o crescimento do referido partido. Em seguida, registrou que prepostos da 

Superintendência Municipal de Trânsito (SMT) se encontravam na Galeria desta casa. Em 

aparte, a parlamentar Eremita Mota de Araújo congratulou o orador à tribuna por seu 

pronunciamento acerca do MDB. Prosseguindo, o edil Edvaldo Lima dos Santos reiterou 

que o prefeito municipal Colbert Martins da Silva Filho se isolou dos emedebistas e, na 

sequência, referiu-se à sentença judicial nº 0015173320100850080, da 2ª Vara da Fazenda 

Pública de Feira de Santana, relativa às gratificações municipais específicas asseguradas 

aos agentes de trânsito deste Município. Relatou que os servidores públicos efetivos tinham 

que ingressar com ações no Poder Judiciário para que seus direitos fossem assegurados. 

Salientou que a Justiça determinou à administração pública municipal, o pagamento das 

gratificações dos agentes de trânsito e congratulou com os funcionários da SMT ao relatar 

que o superintendente Cleudson Santos Almeida atuava de maneira efetiva. Em seguida, 

registrou que, no dia vinte e quatro de setembro do ano de dois mil e dezenove, encaminhou 

um Ofício à Prefeitura Municipal a fim de solicitar a suspenção do contrato relativo ao 
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consórcio firmado entre a administração pública municipal e o Shopping Cidade das 

Compras, comumente conhecido como Shopping Popular. Relatou que, no documento, 

sugeriu que o contrato fosse estabelecido entre o poder público municipal e os vendedores 

ambulantes. Mencionou uma matéria que informava que os comerciantes do Shopping 

Popular estavam sofrendo devido à suspensão do fornecimento de energia por falta de 

pagamento e relatou que o referido entreposto comercial se encontrava estagnado, de modo 

que os comerciantes não tinham condições para pagar o aluguel dos boxes. Discorreu, 

ainda, sobre o Projeto de Lei, de sua autoria, que visava a suspensão das taxas cobradas aos 

comerciantes que atuavam no Shopping Popular. Foi aparteado pelos vereadores Luciane 

Aparecida Silva Brito Vieira e Luiz Ferreira Dias. Dando continuidade ao pronunciamento, 

o orador à tribuna relatou que os parlamentares deveriam se atentar às situações enfrentadas 

pelos comerciantes do Shopping Popular. Ao concluir seu pronunciamento, relatou que 

quem administrava a Prefeitura Municipal era o Secretário Municipal de Governo, senhor 

Denilton Pereira de Brito, e conclamou seus pares para votarem no projeto supracitado 

quando este fosse colocado em pauta. Durante a fala do último orador, o comando da Mesa 

Diretiva foi transferido para o primeiro Vice-Presidente, edil Sílvio de Oliveira Dias. Em 

seguida, o vereador Josse Paulo Pereira Barbosa associou o mote do edil Luiz Ferreira 

Dias, “Guerreiro Lutador” ao Santo São Jorge, ao qual classificou como um demônio. 

Adiantou que na próxima semana será disparado um míssil Tomahawk na CPI das Cestas 

Básicas. Disse que o vereador Jose Correia Filho teria recebido um punhal cravado no 

crânio pelo prefeito Colbert Martins da Silva Filho. Narrou que o vereador José Correia não 

tem humildade e expulsou os colegas governista de evento no bairro Rua Nova. Já no 

distrito Matinha quer invadir a área do edil Luiz Augusto de Jesus e abocanhou cargos na 

estrutura municipal com ameaças. Adiantou que na próxima semana ingressará no 

Ministério Público com um Mandado de Segurança em cumprimento do Regimento Interno 

desta Casa devido a forma desrespeitosa com que o prefeito Colbert Martins da Silva Filho 

tem tratado as respostas aos Requerimentos aprovados por esta Casa Legislativa. Lembrou 

que através de Requerimento solicitou informações dos gastos da UPA do bairro 

Queimadinha, quanto ganha os hospitais de Feira de Santana, quanto ganha as clínicas 

conveniadas, quanto de aditivo já foi pago. Convidou a imprensa para acompanhá-lo ao 

Ministério Público. Revelou que os Requerimentos estão há três meses sem respostas. 

Revelou que apresentará Requerimento solicitando a informação de quanto a Prefeitura 

gastou com a imprensa feirense e de Salvador no ano de 2020.  Pois, não concorda com a 

forma discrepante com que a imprensa local é tratada. Pois, há um canal recebendo R$ 200 

mil. Foi aparteado pelos vereadores Eremita Mota, Edvaldo Lima, Luiz Ferreira Dias. O 

orador alertou que o prazo para se responder um Requerimento é de quinze dias. Mas, já se 

passaram três meses e a Prefeitura não deu retorno. Frisou que nesta Casa não precisa se 

fazer oposição ao governo municipal. Pois, o prefeito Colbert Martins da Silva Filho é a 

própria oposição. Apelou ao Lider do Governo, parlamentar Luiz Augusto de Jesus, que 
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consiga as respostas aos Requerimentos que serão de muita valia na CPI da Saúde. 

Finalizou afirmando que vai representar contra o prefeito junto ao Ministério Público por 

quebra do decoro e improbidade administrativa. Advertiu que na próxima semana serão 

sorteados os membros da CPI da Saúde. Em Pela Ordem, o parlamentar Edvaldo Lima dos 

Santos disse que, de acordo com o Regimento Interno, a Ordem do Dia deve começar às 

dez horas e trinta minutos, de modo que não dará para o próximo orador, edil Valdemir da 

Silva Santos usar a Tribuna. Prosseguindo, o edil Valdemir da Silva Santos (PV) disse 

que não gosta de entrar em polêmica, especialmente quando se aborda o “reino de Deus”, 

pois este não é para estar sendo motivo de chacotas, de brincadeiras, de zombarias, uma vez 

que a “palavra de Deus é algo secreto”. Falou que as “palavras convencem, mas o exemplo 

arrasta”, assim a pregação com exemplo é muito mais eficaz que pregar com palavras. 

Afirmou que está assustado com a inversão de valores, que ocorre atualmente. Passou a 

tecer comentários sobre a CPI que está ocorrendo no Senado Federal, destacando que é 

assustador o que vem acontecendo. Lembrou que o estado da Bahia gastou cerca de 

cinquenta milhões com equipamentos que não foram entregues, ressaltando que um 

servidor foi exonerado, mas que a citada CPI não convoca este servidor e nem as 

autoridades estaduais para depor. No entanto, convoca um empresário que emprega mais de 

vinte e dois mil de pais de família. Argumentou que a empresa é toda organizada e está com 

todas as suas obrigações sociais e fiscais em dia. Questionou se a grande imprensa não vai 

perceber o que realmente está acontecendo, pois é assustador e desrespeitoso à nação. 

Mostrou sua indignação com o que foi feito com um empresário respeitado, na CPI do 

Senado, no dia de ontem. Disse que os integrantes da citada CPI respondem a diversos 

processos e tentam desmoralizar pessoas de bem, enquanto pessoas investigadas pela 

Polícia Federal sequer são chamadas para depor. Passou a falar sobre o ex-Presidente Lula, 

comentando sobre uma afirmação que ele teria feito de que se reeleito fosse colocaria os 

pastores e religiosos em seus devidos lugares. Afirmou que tal assertiva é contra a igreja, 

pois depois disso foram desencadeadas diversas ações contra a igreja, salientando que lutar 

contra a igreja é lutar contra o próprio Deus. Disse que a pior coisa que um político pode 

fazer é lutar contra a igreja, pois a igreja acordou e entendeu a sua importância decisiva no 

âmbito político. Falou que a igreja decidiu a última eleição em Feira de Santana. Defendeu 

que a igreja seja realmente vista como igreja, com toda a sua força. Citou uma passagem 

bíblica em que Paulo perseguiu a igreja, em Damasco, ressaltando que Jesus teria dito que 

quem persegue a sua igreja, persegue a Ele mesmo. Aconselhou que as pessoas não se 

levantem contra a igreja, pois quanto mais perseguem e batem, mais a igreja cresce. 

Dirigiu-se aos “seguidores” de Lula e falou para eles pregarem o que acreditam, pois 

respeita a decisão das pessoas. Mas, não pode se calar diante de uma perseguição contra o 

que ele acredita e defende. Reafirmou que a igreja não vai parar e entender o papel e a força 

que tem na sociedade, em especial para decidir uma eleição em que qualquer esfera de 

governo, salientando que nas próximas eleições a igreja mostrará a sua força. Conclamou 
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os pastores a não partirem para a agressão, pois esse não é o papel da igreja, uma vez que 

esta é educada, sensível, tem postura e não é agredindo que vai mostrar quem é. Defendeu a 

união e o posicionamento da igreja, destacando que o Brasil verá a força da igreja. Foi 

aparteado pelo edil Edvaldo Lima dos Santos. Em Pela Ordem, o parlamentar Edvaldo 

Lima dos Santos disse que não foi à toa que no dia Sete de Setembro as pessoas foram às 

ruas e não houve nenhuma agressão. Em Questão de Ordem, o vereador Jhonatas Lima 

Monteiro disse que o colega não pode utilizar o Pela Ordem abusivamente para falar 

discurso político nem Fake News. Neste momento, o primeiro Vice-Presidente Sílvio de 

Oliveira Dias registrou a presença do senhor Crispim, conhecido como Delegado do 

Feiraguay, na Galeria desta Casa. Neste momento, o primeiro Vice-Presidente desta Casa, 

edil Silvio de Oliveira Dias, solicitou a todos ficar de pé para a Promulgação dos Decretos 

Legislativos nºs 07, 08, 09 e 010/2021 que, respectivamente: “Dispõe sobre a concessão do 

Título de Cidadão Feirense ao senhor José Ferreira dos Santos Filho, e dá outras 

providências”, “Dispõe sobre a concessão da Comenda Maria Quitéria ao senhor Hamilton 

Ferreira dos Santos, e dá outras providências”, “Dispõe sobre a concessão da Comenda 

Maria Quitéria ao coronel André Luís Nascimento Cajazeira, e dá outras providências” e 

“Dispõe sobre o Título de Cidadão Feirense ao senhor Roque da Silva Mota, e dá outras 

providências”.  Logo após, a vereadora Luciane Aparecida Silva Brito Vieira avisou aos 

vereadores que, após o término da sessão, todos estão convidados a irem até o prédio anexo 

para prestigiarem os funcionários aniversariantes do mês de setembro. Durante a Ordem 

do Dia, foram apreciadas as seguintes proposições: <Em segunda discussão e em 

prioridade, o Projeto de Lei nº 140/2021, de iniciativa da Mesa Diretiva, foi aprovado 

pela unanimidade dos edis presentes. Em Pela Ordem, o vereador Josse Paulo Pereira 

Barbosa disse que foi uma honra para a Mesa Diretiva apresentar este projeto que foi 

aprovado por todos os edis, valorizando, desse modo, o trabalho dos profissionais desta 

Casa. O supracitado vereador também destacou a idoneidade dos servidores deste 

Parlamento. Em seguida, o primeiro Vice-Presidente, parlamentar Sílvio de Oliveira Dias, 

comunicou que o Presidente, vereador Fernando Torres, não votou no Projeto por não estar 

presente no momento. Porém, afirmou que ele está em concordância. Oportunamente, em 

consulta ao Plenário ficou definido que os edis usariam a tribuna por cinco minutos na 

votação da presente data. Em segunda discussão, o Projeto de Lei Ordinária nº 

116/2021, de autoria do edil Petrônio Oliveira Lima foi aprovado pela unanimidade dos 

parlamentares presentes. Na votação, o autor e o edil Valdemir da Silva Santos usaram a 

palavra. Em seguida, foi formada uma Comissão Especial composta pelos edis Petronio 

Oliveira Lima, Emerson Costa dos Santos e Valdemir da Silva Santos para exarar Parecer 

sobre a concessão da Comenda Maria Quitéria ao Senhor Francisco Paulo Cerqueira Mota. 

Em Pela Ordem o edil Luiz Augusto de Jesus solicitou votação em bloco dos 

Requerimentos nºs 238, 239, 235, 236 e 237/2021 e destaque nos Requerimentos nºs 233 e 

234/2021. Em votação, o pleito do edil Luiz Augusto foi aprovado pela unanimidade dos 
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vereadores presentes. Logo após, em Pela Ordem, o edil Luiz Ferreira Dias registrou a 

presença, na Galeria desta Casa, dos senhores Jaime Mota e Alex, diretores nacionais do 

partido PROS, também do amigo Josafá Ramos, ex-vereador deste Legislativo. Em Pela 

Ordem, o parlamentar Flávio Arruda Morais saudou os diretores do partido PROS. Em 

Pela Ordem, o parlamentar Edvaldo Lima dos Santos solicitou que os Requerimentos nºs 

233 e 234/2021 também fossem votados em bloco. Em resposta, o primeiro Vice-presidente 

disse que o vereador Luiz Augusto de Jesus já havia pedido destaque para os mesmos 

Requerimentos e o Plenário já tinha aprovado. Na votação em bloco dos Requerimentos 

solicitados, os edis Luiz Augusto de Jesus, Pedro Américo de Santana Silva Lopes e 

Edvaldo Lima dos Santos fizeram uso da palavra. Vale salientar que o edil Pedro Américo 

de Santana Silva Lopes solicitou constar em Ata que, de acordo com o calendário 

estabelecido pela Comissão composta pelos vereadores Valdemir da Silva Santos, Jhonatas 

Lima Monteiro, Emerson Costa dos Santos, Pedro Américo de Santana Silva Lopes e 

Petrônio Oliveira Lima, nos dias 07, 14 e 21 de outubro, os Secretários de Planejamento, de 

Transportes e Trânsito e de Serviços Públicos, respectivamente, Sr. Carlos Brito, Sr. Saulo 

Figueiredo e Sr. Eliziário Ribeiro estarão presentes nesta Casa Legislativa, conforme 

convite feito, para responderem questionamentos formulados pelos vereadores. Logo após, 

em votação única, o Requerimento nº 235/2021, de autoria do parlamentar Flávio Arruda 

Morais, 236 e 237/2021, ambos de lavra do vereador José da Costa Correia Filho, nº 

238/2021, de autoria do parlamentar Jhonatas Lima Monteiro e nº 239/2021, de iniciativa 

do edil Edvaldo Lima dos Santos foram votados em bloco e aprovados pela unanimidade 

dos vereadores presentes. Em seguida, em votação única, os Requerimentos nº 233 e 

234/2021, ambos de iniciativa do vereador Edvaldo Lima dos Santos foram adiados de 

pauta devido à ausência do autor no Plenário. Em votação única, a Moção nº 279/2021, de 

autoria do vereador Edvaldo Lima dos Santos foi retirada de pauta devido à ausência do 

autor no Plenário>. Nada mais havendo por tratar, o primeiro Vice-Presidente, vereador 

Sílvio de Oliveira Dias, declarou encerrada a presente Sessão Ordinária, às onze horas e 

vinte e um minutos, convocando outra para o próximo dia cinco de outubro do corrente 

ano, uma terça-feira, com a seguinte pauta:<Em prioridade e em primeira discussão, o 

Projeto de Lei Ordinária nº 128/2021, de iniciativa da Mesa Diretiva, com Parecer 

favorável da CCJR e contrário da CFOF e Emendas nº 01/2021, de lavra do edil Petrônio 

Oliveira Lima, 02 e 03/2021, de iniciativa do vereador Pedro Américo de Santana Silva 

Lopes, todas com Pareceres contrários da CCJR. Em segunda discussão, os Projetos de 

Lei Ordinária nºs 047/2021, de iniciativa do vereador Edvaldo Lima dos Santos, com 

Emenda 01/2021, de Petrônio Oliveira Lima, sem Parecer da CCJR e 075/2021, de lavra da 

parlamentar Luciane Aparecida Silva Brito Vieira, com Emenda 01/2021, de iniciativa do 

edil Pedro Américo de Santana Silva Lopes, com Parecer da CCJR. Em primeira 

discussão, os Projetos de Lei Ordinária nº 055 e 061/2021, respectivamente, de autoria dos 

vereadores Fabiano Nascimento de Souza e Petrônio Oliveira Lima, ambos com Pareceres 
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da CCJR e 068/2021, de lavra do edil Luiz Ferreira Dias, com Parecer contrário da CCJR. 

Em discussão única, os Projetos de Resolução nºs 740 e 741/2021, respectivamente, de 

iniciativa dos vereadores Valdemir da Silva Santos e José da Costa Correia Filho, ambos 

com Pareceres da CCJR. Em votação única, os Requerimentos nºs 233 2 234/2021, ambos 

de autoria do edil Edvaldo Lima dos Santos, 240/2021, de iniciativa do parlamentar 

Emerson Costa dos Santos e 241 e 242/2021, ambos de lavra do edil Luiz Augusto de 

Jesus. Em votação única, a Moção nº 279/2021, de iniciativa do vereador Edvaldo Lima 

dos Santos>. 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.     

 

    

 

 

 

 

 

 


