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Ata da 58ª Sessão Ordinária da Câmara 

Municipal de Feira de Santana, Estado da 

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

da 19ª Legislatura, realizada no dia 25 de 

maio de 2022. 

 

 Aos vinte e cinco dias do mês de maio 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 quinquagésima oitava 

Sessão Ordinária, referente à primeira Etapa, do segundo Período, da décima nona 

Legislatura, na qual 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 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, 

Marcos Antônio dos Santos Lima, Pedro Cícero Marcenio Silva, Petrônio Oliveira Lima, 

Ronaldo Almeida Caribé, Sílvio de Oliveira Dias e Valdemir da Silva Santos. Amparada 

pelo Regimento Interno, a vereadora Eremita Mota de Araújo, segunda Secretária desta 

Casa, declarou aberta a presente Sessão e solicitou que o edil Ivamberg dos Santos Lima 

assumisse a segunda Secretaria, ad hoc, e procedesse a leitura da Ata da Sessão anterior. Na 

sequência, os líderes partidários realizaram as inscrições para uso da tribuna. Em seguida, 

foi solicitado à 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 n/nº 046/2022, de lavra do edil Josse Paulo Pereira Barbosa, que: “Institui 

no âmbito do município de Feira de Santana limitação na contratação e pagamento de 

serviço de mídia pelo Poder executivo de Feira de Santana”. Projetos de Decretos 

Legislativo n/nºs 14 e 15/2022, respectivamente, de iniciativa do vereador Ivamberg dos 

Santos Lima, que: “Dispõe sobre a concessão da Comenda Maria Quitéria ao 

Excelentíssimo Senhor Senador Jaques Wagner, e dá outras providências” e do edil Marcos 

Antonio dos Santos Lima, que: “Dispõe sobre a Concessão do Título de Cidadão Feirense e 

dá outras providências”. Pareceres nºs 49/2022 e 01/2022, respectivamente, exarados pela 

Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização (CFOF) e pela Comissão de Obras, 

Urbanismo, Infraestrutura Municipal, Agricultura e Meio Ambiente (COUIAMA), ambos, 

opinando pelo deferimento da tramitação do Projeto de Lei nº 042/2022, de lavra do 
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prefeito Colbert Martins da Silva Filho. Parecer exarado pela Comissão Especial, favorável 

à tramitação do Projeto de Decreto Legislativo nº 011/2022, que dispõe sobre a concessão 

de Título de Cidadão Feirense ao Sr. Carlos de Souza Andrade. Requerimentos nºs 181 e 

182/2022, de iniciativa dos vereadores Fernando Dantas Torres e José Marques de Messias. 

Indicações nºs 871 a 880/2022, de autoria dos parlamentares Sílvio de Oliveira Dias, 

Edvaldo Lima dos Santos, José da Costa Correia Filho, José Marques de Messias e Luiz 

Augusto de Jesus. Moção nº 51/2022, de lavra do edil José Marques de Messias>. Neste 

momento, a ata da sessão anterior foi submetida à apreciação plenária e aprovada pela 

unanimidade dos edis presentes. No Horário das Lideranças Partidárias, o edil José da 

Costa Correia Filho (PATRI) solicitou ao Presidente Fernando Dantas Torres que 

orientasse o Gerente Legislativo desta Casa a observar os projetos que chegam ao setor 

legislativo antes de serem pautados para a Ordem do Dia, pois alguns projetos estão sendo 

tramitados mesmo já existindo leis aprovadas de igual teor, tal como uma elaborada por ele 

em 2015, a qual dispõe sobre a criação de bolsões de proteção para motocicletas nas vias 

providas de semáforos do município de Feira de Santana. Depois, requereu ao 

Superintendente de Trânsito, Dr. Cleudson Almeida, que faça cumprir esta lei sancionada 

pelo ex-prefeito José Ronaldo de Carvalho. Mencionou que as despesas decorrentes da 

execução desta Lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas, 

se necessário, de modo que não onera os cofres do município. Por fim, ratificou seu pedido 

para que o Dr. Eduardo Pimentel, Gerente do Setor Legislativo, oriente sua equipe a fim de 

que esta prática não aconteça novamente. Por fim, lembrou que elaborou esta lei após um 

vereador de Minas Gerais compartilhar esta ideia em um congresso no ano de 2014 ao 

tempo em que criticou o fato de os vereadores deste Legislativo não estarem mais 

participando de congressos. Logo após, o Horário das Lideranças Partidárias foi suspenso 

momentaneamente para que a palavra fosse concedida em Tribuna Livre à Sra. Ana 

Clara Nunes - representante do Núcleo do Conselho Regional de Serviço Social 

(NUCRES/ Feira de Santana), a qual, após saudar a todos, leu uma carta aberta a todos os 

feirenses, que segue na íntegra: “A natureza da atuação do serviço social como afirma os 

Conselhos Federal e Estaduais é engajada na luta social e faz a defesa de uma sociedade 

pautada pelos principios da igualdade e da liberdade, da justiça social e das políticas 

públicas. Ao lado dos trabalhadores e dos movimentos sociais, a categoría esteve presente e 

protagonizou algumas das principais frentes de luta ao longo das últimas décadas no Brasil. 

A categoria permaneceu participando da construção das principais lutas sociais do país, 

através da participação direta e do apoio aos movimentos sociais e aos conselhos de 

políticas públicas. Mesmo diante das adversidades, os assistentes sociais seguem 



 

 

 

 

 
 

Feira de Santana 

CÂMARA  MUNICIPAL 
  Casa da Cidadania 

  

512 

 

RD 202258 

reafirmando suas lutas, reafirmando os limites do sistema capitalista, defendendo as 

politicas sociais e reafirmando a importância de não retroceder, mas de avançar e 

aprofundar nossa democracia para construir um modelo de democracia substantiva e real, 

combinando as liberdades individuais e coletivas, a participação social, os direitos sociais, 

trabalhistas e e previdenciários. O Serviço Social é um curso de nível superior que forma 

Assistentes Sociais em todo território nacional, com diversas Faculdades e Universidades 

buscando contribuir com a formação desse profissional que faz a diferença nos diversos 

espaços ocupacionais que atuam. O papel preponderante exercido por este profissional é de 

suma importância, pois historicamente, atua nas múltiplas refrações das questões sociais, 

confirmadas na ordem social contemporânea e seus procedimentos técnicos e instrumentais 

vincula a uma intencionalidade, que extrapola a requisição institucional, cuja demanda não 

é coletada sem lapidação teórica e ético política. Portanto só a competência do(a) 

profissional, pelo conhecimento teórico político é capaz de decifrar seu significado. Os 

desafios presentes no campo da atuação exigem do(a) profissional o domínio de 

informações, para identificação dos instrumentos a serem acionados e requer habilidades 

técnico operacionais, que permitam um profícuo diálogo com os diversos segmentos 

sociais. Ressalta-se que para pensar as competências e atribuições do Assistente Social é 

necessário lançar o olhar para este momento particular de mudanças no padrão de 

acumulação e regulação social nos marcos da chamada globalização da produção dos 

mercados e dos bens culturais, que vem provocando profundas alterações na produção de 

bens e serviços, nas formas de organização do trabalho, nos organismos empregadores com 

marcantes alterações nas maneiras como os diversos profissionais de serviços se articulam 

no interior dessas entidades. Pensar o projeto profissional supõe articular essa dupla 

dimensão: de um lado, as condições macrossocietárias que estabelecem o terreno sócio-

histórico em que se exerce a profissão, seus limites e possibilidades, de outro lado, as 

respostas técnico- profissionais e ético-politicas dos agentes profissionais nesse contexto, 

que traduzem como esses limites e possibilidades são analisados e apropriados pelos 

profissionais. Nós Assistentes Sociais membros do NUCRESS-FEIRA DE SANTANA 

(Núcleo de Assistentes Sociais de Feira de Santana - 5ª Região), viemos através desta, 

socializar as demandas enfrentadas pelos profissionais do Serviço Social nesse município. 

Os profissionais vivem acentuadamente a precarização profissional, vínculos fragilizados 

que contrapõe ao nosso projeto ético-político. Assim, em 2011, a Prefeitura Municipal de 

Feira de Santana (PMFS) realizou se o concurso público (Processo Administrativo n° 

685/DLC/2011), onde o quantitativo de vagas foi muito abaixo da necessidade real do 

município, implicando assim na atuação reincidente de contratação via "cargos políticos", 
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sendo mão de obra de troca dos políticos, já que a maioria dos empregos são temporários 

e/ou ocupados mediante indicação política. Em 2016, o Ministério Público da Bahia entrou 

na justiça com uma Ação Civil Pública (ACP) exigindo a imediata convocação dos 

aprovados em cadastro de reserva e a quebra imediata de contrato da PMFS com as ditas 

"cooperativas de saúde". Após isso, duas decisões judiciais (fevereiro de 2017 e janeiro de 

2019) determinaram que a Prefeitura convocasse todos os aprovados. Como o município 

recorreu em ambas as sentenças, o caso foi para o Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA). 

Em julho de 2020, o Tribunal julgou improcedente a alegação do município e determinou 

que a sentença fosse cumprida com a convocação dos aprovados. O municipio foi intimado 

em 18 de janeiro de 2021, sem sucesso. Aguardamos, portanto, a nomeação dos 

concursados, principalmente nesse momento de agravamento da pandemia provocada pela 

Covid-19, com vistas, a fortalecer o Sistema Único de Saúde em nível municipal como, 

também, oferecer à população feirense uma assistência em saúde de qualidade e livre de 

interferências motivadas por interesses eleitoreiros. Essa fragilidade e descontinuidade 

profissional culminam na não prestação de serviço necessário e coerente à comunidade 

feirense, tanto na assistência, como na saúde. Concernente à educação, esta possui 

demandas específicas e o municipio já deveria ter em seu contingente de profissionais os 

Assistentes Sociais e Psicólogos conforme a Lei 13.935 de 11 de dezembro de 2019. 

Ressaltamos que estes profissionais devem ser contratados via concurso público, já que, são 

custeados com os recursos do NOVO FUNDEB (LEI N 14.113, DE 25 DE DEZEMBRO 

DE 2020), visto que, nesta legislação há o reconhecimento de ambas as categorias como 

profissionais da educação por meio do artigo 26, inciso II. Nesse sentido, fundamentados 

pela legislação, reivindicamos enquanto categoria, valorização profissional, melhores 

condições de trabalho, plano de cargos, carreira e salário e acesso aos concursos públicos. 

Em tempo, agradecemos a sua atenção e contamos com seu apoio”. Na sequência, o 

vereador Ivamberg dos Santos Lima (PT) congratulou os assistentes sociais e destacou que 

esta Casa reconhecia a importância da atuação destes profissionais e dos psicólogos nas 

escolas ao frisar que o Prefeito Municipal vetou uma proposição que versava sobre o 

assunto. Logo após, seguindo o Horário das Lideranças, a palavra foi franqueada ao 

vereador Luiz Augusto de Jesus (UB e Liderança do Governo), o qual argumentou que 

esta Casa Legislativa tem um Regimento Interno e que os vereadores precisam segui-lo. 

Alertou que as pessoas que se inscrevem para Tribuna Livre devem usar a palavra primeiro, 

conforme mudança proposta pelo ex-vereador Cadmiel Pereira, entretanto o que está sendo 

recorrente nesta Casa é a interrupção do Pequeno Expediente após seu início para liberação 

do uso da Tribuna Livre. Afirmou que agora está ocorrendo muitos atropelos. Observou 
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que se inscreveu no Pequeno Expediente e que apenas queria usar a palavra na ordem em 

que foi inscrito. Relatou que o MDB feirense vai realizar uma reunião com a militância 

para definir apoio político ao pré-candidato ao governo do Estado, ACM Neto. Acrescentou 

que a maior liderança do partido, o prefeito municipal de Feira de Santana, Colbert Martins 

da Silva Filho, estará na referida reunião. Em Pela Ordem, o vereador Edvaldo Lima dos 

Santos disse que quem fala pelo partido são os seus membros nesta Casa, ele e os edis José 

Carneiro Rocha e Luciene Aparecida Silva Brito Vieira. De volta à palavra, o orador 

esclareceu que estava lendo uma matéria veiculada na mídia feirense. Em seguida leu na 

íntegra uma nota do site Sem Censura do jornalista Ronaldo Belo: “Tendo como principal 

liderança na cidade o prefeito Colbert Martins Filho, o MDB de Feira de Santana está 

convidando os militantes do partido para uma reunião para receber o pré-candidato a 

governador ACM Neto (União Brasil). O encontro será realizado no teatro da Câmara de 

Dirigentes Lojistas (CDL), na praça da Matriz (Praça Monsenhor Renato de Andrade 

Galvão), às 10hs. O evento contará com as presenças do prefeito Colbert Martins Filho e 

lideranças políticas da Bahia, além do ex-prefeito José Ronaldo de Carvalho e o deputado 

federal e pré-candidato a senador Cacá Leão (PP). Prefeitos de diversas cidades da região 

também são esperados. A nível estadual, o MDB marcha dividido já que o diretório 

estadual aderiu à base do Governo do Estado. Entretanto, em Feira de Santana, principal 

reduto do partido no interior da Bahia, a militância segue com o prefeito Colbert Martins 

Filho, que já confirmou apoio à pré-candidatura de ACM Neto, num ato de resistência e 

gratidão pelo apoio que recebeu durante a eleição para prefeito. Logo após o encontro do 

MDB de Feira de Santana com ACM Neto, o pré-candidato a governador pelo União Brasil 

concederá entrevista coletiva à imprensa, também no prédio da CDL.” Em seguida, o 

orador atentou que apenas leu uma nota veiculada na imprensa local e que não estava se 

intrometendo em assuntos internos do MDB. Disse que apenas estava narrando uma 

atividade política do futuro governador da Bahia, ACM Neto. Disse esperar que o ex-

prefeito José Ronaldo de Carvalho seja indicado para o cargo de vice-governador. Ao final 

invocou a condição de Líder do Governo e convidou os vereadores a participarem do citado 

ato político. Em Pela Ordem, a vereadora Luciane Aparecida Silva Brito Vieira (MDB) 

referiu-se ao pronunciamento do orador à tribuna ao afirmar que participou de uma reunião 

com o Presidente Estadual do MDB, Sr. Alex Freitas, e declarou que, em breve, o referido 

partido terá uma liderança neste município e decidirá quem apoiará nas próximas eleições 

para o cargo de Chefe do Poder Executivo Estadual. Ainda ponderou que o Líder do 

Governo está correto em convidar os seus pares, porém resta saber se os vereadores, 

imbuídos com suas ideologias, aceitarão o convite. Em seguida, o parlamentar Edvaldo 
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Lima dos Santos (MDB) referiu-se ao edil Luiz Augusto de Jesus (UB) ao dizer que o 

MDB, em Feira de Santana, era representado apenas por si e pelos vereadores Luciane 

Aparecida Silva Brito Vieira (MDB), José Carneiro Rocha (MDB) e Ronaldo Almeida 

Caribé (MDB). Afirmou que não havia diretório neste município e declarou que o 

candidato a Governador do Estado da Bahia e ex-Prefeito de Salvador, Sr. ACM Neto, não 

deveria acreditar nas assertivas feitas pelo vereador Luiz Augusto de Jesus (UB) e pelo 

Prefeito Colbert Martins da Silva Filho. Solicitou que seus pares se atentassem ao seu 

pronunciamento ao relatar que muitos gestores municipais foram fundamentais para o 

desenvolvimento de Feira de Santana, tais como os ex-prefeitos João Durval Carneiro, José 

Falcão e José Ronaldo de Carvalho, os quais, para si, tinham muito trabalho prestado neste 

município. Mencionou, ainda, o Sr. José Raimundo de Azevedo. Em aparte, o parlamentar 

José Marques de Messias (UB). Dando continuidade ao seu pronunciamento, o orador à 

tribuna teceu críticas ao Prefeito Colbert Martins da Silva Filho ao afirmar que este era 

responsável pelos problemas na saúde, na educação e em outras áreas. Registrou que o 

transporte coletivo em Feira de Santana era caótico devido à gestão do Chefe do Poder 

Executivo e pontuou que, até o presente momento, os docentes da rede municipal não 

foram beneficiados com o pagamento dos precatórios do Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef). 

Enunciou que, sempre que se pronunciava nos meios de comunicação, o Prefeito Municipal 

tentava atribuir a responsabilidade dos problemas que ocorriam neste município aos 

parlamentares. Destacou que os órgãos municipais não tinham mais protocolo para receber 

as demandas. Em aparte, o vereador José Carneiro Rocha (MDB) registrou que o Prefeito 

Colbert Martins da Silva Filho também fazia parte do MDB e frisou que os vereadores 

apenas tinham sido convidados para participarem do evento citado pelo edil Luiz Augusto 

de Jesus (UB). Ao concluir seu discurso, o vereador Edvaldo Lima dos Santos (MDB) 

afirmou que as ruas do bairro Tomba estavam abandonadas. Posteriormente, o 

parlamentar Ivamberg dos Santos Lima (PT) comunicou que está tramitando no 

Congresso Nacional a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) nº 206, de autoria do 

deputado General Peternelli (União Brasil), do estado de São Paulo, que propõe a cobrança 

de mensalidades em universidades federais, o que causa lhe bastante preocupação. 

Externou que observando a história é possível verificar que as pessoas menos favorecidas 

tiveram a possibilidade de estudar em universidades públicas em cursos nunca pensados 

para a categoria de trabalhadores e trabalhadoras após a gestão do presidente Luís Inácio 

Lula da Silva, devido à construção de um número maior de universidades, da implantação 

do Programa Universidade para Todos, da disponibilização de cotas para estudantes de 
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escolas públicas e para negros, bem como devido ao aumento de bolsas de pós-graduação. 

Desse modo, criticou a proposta do mencionado deputado e mostrou dados que comprovam 

que alunos que cursaram ensino médio em escolas públicas são de famílias que possuem 

renda per capita de 1,5 salário mínimo. Afirmou ainda que dos alunos que hoje estão 

cursando universidades públicas, 64,7% estudaram em escolas públicas e 35,3%, em 

escolas particulares. Assim, afirmou que aprovar uma PEC desse tipo é retirar a 

oportunidade dos menos favorecidos cursarem uma área desejada na faculdade e voltarem  

a ter sub-empregos. Por fim, frisou que isso não acontecerá pois o Presidente Lula voltará a 

administrar o país e, dentre vários atos, invalidará as contrarreformas e devolverá as 

vantagens aos menos favorecidos que foram retiradas pelo atual presidente. Em Pela 

Ordem, o edil Edvaldo Lima dos Santos (MDB) enalteceu a gestão do Presidente Jair 

Messias Bolsonaro ao destacar que este sempre defenderá a população brasileira. Em Pela 

Ordem, o edil Flávio Arruda Morais (PSB) registrou que fez a leitura do projeto 

mencionado pelo orador que esteve à tribuna e afirmou que a cobrança será feita aos 

estudantes que tivessem condições para arcar com o valor da mensalidade.  Posteriormente, 

o vereador Valdemir da Silva Santos (PV) discorreu sobre visita que fez, acompanhado 

pela Major Lílian, pelo Superintendente João Vianey e pelos Srs. Wagner e Ian ao Centro 

de Abastecimento, onde ficou impressionado com a estrutura que lá está sendo montada 

para abrigar a Polícia Militar. Disse que a obra em breve será concluída e entregue, sendo 

da maior importância a sua implantação, razão pela qual parabeniza o Poder Público 

Municipal por todo o investimento que está dedicando a este projeto, que certamente 

beneficiará em larga escala a todos que trabalham e circulam naquela região, para a qual 

solicitou às autoridades competentes uma ação contundente no que se refere ao 

ordenamento do trânsito naquele local, principalmente nos dias de pico de feira, assim 

como o apoio das Secretarias de Serviços Públicos e de Agricultura, que a seu ver, se 

trabalharem em parceria com a Polícia Militar, certamente transformarão de modo decisivo 

a realidade do Centro de Abastecimento. Logo após, o vereador Jhonatas Lima Monteiro 

(PSOL), no tempo da liderança da minoria, discorreu sobre a PEC nº 206/2019 que, para si, 

representava um risco à sociedade e às universidades públicas. Registrou que a pressão 

popular impediu que a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da Câmara dos 

Deputados analisasse a referida proposição, cuja autoria e relatoria eram, respectivamente, 

dos deputados federais General Peternelli (UB-SP) e Kim Kataguiri (UB-SP). Frisou que a 

referida matéria era um ataque às universidades, algo que nem mesmo na década de 

noventa, quando se pretendeu privatizar as instituições de ensino de nível superior, ocorreu. 

Pontuou que alguns políticos acreditavam que, supostamente, o Brasil investia muito no 
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ensino superior em detrimento da educação básica. Informou que esta ideia distorcia os 

dados e representava desconhecimento acerca do Plano Nacional de Educação, aprovado no 

ano de dois mil e quatorze, e também demonstrava um pensamento colonialista, 

subserviente aos centros de pensamento localizados no exterior, pois, para outros países, 

não interessava que o Brasil tivesse centros de produção de conhecimento. Frisou que as 

universidades não eram responsáveis apenas por transmitir conhecimento, mas também por 

produzi-lo. Salientou que a proposição mencionada atestava, ainda, interesses comerciais 

de viabilizar o ingresso de determinados segmentos sociais no ensino superior. Relatou que 

a cobrança de mensalidade nas instituições públicas de ensino superior representava uma 

distorção para algo que deveria ser um direito universal. Destacou que era necessário 

investir na expansão das universidades públicas e das vagas e investir na educação básica 

ofertada pela rede pública a fim de garantir condições de acesso igualitário para os 

estudantes. Por fim, registrou que era contrário à referida PEC, pois esta representava um 

retrocesso. Em seguida, o vereador Josse Paulo Pereira Barbosa (PSL) disse que estava 

triste e chateado pelo fato do prefeito municipal de Feira de Santana, Colbert Martins da 

Silva Filho, não respeitar a Casa da Cidadania. Lamentou quem fica “debaixo da asa do 

prefeito”, pois tem uma atitude de oposição a todos os vereadores. Disse não saber o porquê 

o Presidente desta Casa, edil Fernando Dantas Torres, e os vereadores de oposição ainda 

não terem retirado o prefeito do Paço Maria Quitéria. Solicitou mais agilidade ao relator da 

CPI da Saúde, parlamentar Ivamberg dos Santos Lima. Revelou que as denúncias devem 

ser encaminhadas à Polícia Federal e à Justiça Federal. Afirmou que a imprensa já está 

cobrando a divulgação do relatório. Confessou estar chateado com o Ministério Público e a 

Defensoria Pública, pois ingressou com dois processos para que o prefeito Colbert Martins 

da Silva Filho cumpra a lei que concede gratuidade aos idosos com mais de sessenta anos, 

deficientes físicos e visuais no sistema de transporte coletivo de Feira de Santana e ainda 

não obteve retorno. Adiantou que vai veicular em out-doors para que as pessoas estejam 

cientes dos seus direitos. Solicitou que o Presidente, vereador Fernando Dantas Torres, 

contratasse uma banca de advocacia com especialização em política para interpelar 

judicialmente o governo municipal. Falou que os vereadores cruzaram os braços e o 

prefeito Colbert Martins da Silva Filho está “nadando de braçada”. Lembrou que esta Casa 

Legislativa já criou as CPIs das Cestas Básicas, do Shopping Popular e do Transporte, 

entretanto o vereador Jhonatas Monteiro não faz uma reunião com a Mesa Diretiva para 

solicitar a instalação. Em aparte, o vereador Jhonatas Lima Monteiro disse que tem cobrado 

sistematicamente a instalação das CPIs. Lembrou que quanto à da Saúde, o orador era o 

Presidente. O tribuno disse que a CPI da Saúde foi a única que conseguiu andar. Finalizou 
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lamentando que o prefeito não atenda aos requerimentos aprovados por esta Casa 

Legislativa e nem respeita as leis. Em Pela Ordem, o parlamentar Ivamberg dos Santos 

Lima (PT) comentou que o relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Saúde 

será concluído nesta semana. Em Pela Ordem, o edil Luiz Augusto de Jesus (UB) 

informou que as contas do Prefeito Colbert Martins da Silva Filho foram aprovadas pelo 

Tribunal de Contas dos Municípios (TCM-BA). Dando continuidade, o edil Luiz Ferreira 

Dias (Avante) discorreu sobre o abandono dos quarenta e cinco residenciais Minha Casa 

Minha Vida pelo Poder Público, condomínios nos quais residem mais de cinquenta mil 

famílias, apesar de no útimo pleito eleitoral o atual prefeito e um ex-secretário municipal 

terem contratado o cantor e deputado Igor Canário para pedir votos, o que acarretou na 

eleição do Prefeito Colbert Martins Filho. Depois, pediu ao supracitado deputado que 

contacte o prefeito municipal e peça apoio para os moradores destes residenciais que 

sofrem com a  falta de capinação, iluminação, limpeza, coleta de lixo e precisam de uma 

unidade escolar no local, posto de saúde, creche, quadra esportiva e cursos 

profissionalizantes para jovens e mulheres. Em aparte, o edil Flávio Arruda Morais 

ressaltou que mais uma vez a população periférica foi enganada, visto que na reta final da 

eleição o atual prefeito contratou o cantor e deputado Igor Canário e fez diversas promessas 

que não foram cumpridas. Ainda destacou que recentemente teve que pagar com verba 

própria a limpeza de um condomínio no bairro Feira VII, pois sua indicações à prefeitura 

não são atendidas. Em aparte, o parlamentar Luiz Augusto de Jesus ressaltou que quem 

construiu creches, escolas e postos de saúde nos condomínios foram o atual prefeito Colbert 

Martins Filho e o ex-gestor José Ronaldo de Carvalho, inclusive convidou o orador para 

presenciar a entrega de uma escola no Alto do Rosário. Findando seu discurso, o orador 

Luiz Ferreira Dias ratificou pedido de assistência aos moradores dos Condomínios Minha 

Casa Minha Vida. Depois, o vereador Emerson Costa dos Santos (DC) inicialmente 

referiu-se ao anúncio feito pelo Prefeito Municipal acerca do investimento de R$ 

28.000.000,00 (vinte e oito milhões) para reforma de cinco escolas do município, que 

dariam uma média de R$5.600.000,  (cinco milhões e seiscentos mil) por cada uma, razão 

pela qual sugeriu ao colega Vereador Jhonatas Monteiro que, na condição de membro da 

Comissão de Educação desta Casa, tire fotos das referidas escolas antes das supracitadas 

reformas, a fim de conferir ao final das obras se o que foi feito corresponde ao valor 

destinado. Prosseguindo, chamou a atenção do Ministério Público do Trabalho em relação 

aos mais de seiscentos servidores que foram demitidos e estão há três meses trabalhando 

em escolas e postos de saúde para a Prefeitura, sem salário e sem contrato, totalmente 

ilegais, na esperança de serem recontratados, demonstrando assim o caráter clientelista 
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deste governo. Dando continuidade ao seu pronunciamento, interpelou o Líder do Governo, 

vereador Luiz Augusto de Jesus, acerca destas irregularidades, tendo o citado edil 

esclarecido que por conta do final do contrato destes funcionários junto à cooperativa, foi 

feito um acordo, mas através de uma nova licitação que será realizada, esses trabalhadores 

serão recontratados e devidamente pagos de modo indenizatório pelo tempo trabalhado, ao 

que o vereador Emerson Santos não só inquiriu se o Líder do Governo poderia garantir o 

que disse,  mas, mais uma vez reiterou o caráter ilegal desta prática que está sendo adotada 

pela Prefeitura para contornar o problema. Em Pela Ordem, o vereador Edvaldo Lima dos 

Santos (MDB) solicitou que fosse registrado em ata que trinta e um servidores municipais 

solicitaram exoneração nos últimos meses. Em Questão de Ordem, o vereador Luiz 

Augusto de Jesus (UB) informou que os referidos servidores solicitaram exoneração porque 

foram aprovados em outros concursos públicos. Em Pela Ordem, o edil Edvaldo Lima dos 

Santos (MDB) registrou que foi informado que os servidores solicitaram exoneração 

porque não aguentavam mais atuar na Prefeitura Municipal. Logo após, o parlamentar 

Marcos Antonio dos Santos Lima (UB), em tempo cedido pelo vereador Petrônio Oliveira 

Lima (REP), discordou do discurso do colega Edvaldo Lima dos Santos, o qual externou 

que o  prefeito Colbert Martins da Silva Filho ficará na história como um dos piores 

gestores para as áreas de saúde e educação ao tempo em que reconheceu as dificuldades 

enfrentadas por essas áreas, porém lembrou da atuação do prefeito municipal durante a 

pandemia de coronavírus, o que resultou em baixos indícos de mortos na cidade, se 

comparado com outros municípios. Com relação à educação, afirmou que o prefeito investe 

bastante nesta área, inclusive com a contratação de aproximadamente mil e quinhentos 

professores, com a construção da Secretaria de Saúde e do Centro de Educação, no local 

onde antes estava implantado o Feira Tênis Clube, bem como com a construção e reformas 

de escolas, além, de investimentos em notebooks, fardamentos e equipamentos. Em aparte, 

o edil Ivamberg dos Santos Lima (PT). Em Pela Ordem, o vereador Emerson Costa dos 

Santos (DC) teceu críticas à administração pública municipal ao comentar sobre o 

pronunciamento do edil que esteve à tribuna. Em Questão de Ordem, o vereador Marcos 

Antônio dos Santos Lima (UB) questionou se o Pela Ordem solicitado pelo parlamentar 

Emerson Costa dos Santos (DC) era cabível.  No Grande Expediente, o edil Jurandy da 

Cruz Carvalho (PL), após saudar os presentes, externou que hoje é o dia do trabalhador 

rural, por conseguinte, também seu dia, ao tempo em que lembrou a todos da Sessão Solene 

que ocorrerá à tarde pela passagem desta data comemorativa. Rememorou a importância 

dos produtores rurais que se utilizam da enxada para produzirem alimentos para a mesa do 

povo brasileiro, de modo que são responsáveis por 75% dos alimentos consumidos pela 
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população brasileira e mundial. Externou que a Bahia possui o maior número de produtores 

da Agricultura Familiar do Brasil. Saudou o sertanejo que mesmo com o risco de perder a 

sua safra não desiste de plantar alimentos. Enunciou que há pouco esteve no Teatro 

Margarida Ribeiro ao lado do vereador licenciado e atual Secretário de Agricultura, Pedro 

Américo de Santana Silva Lopes, do prefeito Colbert Martins da Silva Filho, do vice-

Prefeito Fernando de Fabinho e do ex-Secretário de Agricultura, Pablo Roberto Gonçalves 

da Silva, para participar do lançamento do Programa Qualifica Zona Rural, que promoverá 

mais de cinquenta cursos em diversas áreas, em parceria com o Serviço Nacional de 

Apredizagem Rural (SENAR), com a Fundação Bradesco e com a Associação dos 

Agricultores. Mencionou que o prefeito Colbert Martins da Silva Filho assinou várias 

ordens de serviço. Disse que esteve anteriormente discutindo a implantação do mencionado 

programa em Feira de Santana com o Presidente da FAEB, Sr. Humberto Miranda,  

juntamente com o supracitado Secretário de Agricultura e com representantes do SENAR. 

Frisou que prometeu desempenhar um mandato voltado para o homem do campo e está 

cumprindo. Em aparte, o edil Edvaldo Lima dos Santos elogiou a implantação do Programa 

Qualifica Zona Rural, porém criticou a exaltação feita ao gestor municipal, já que o mesmo 

não é comprometido com a população e com as questões do campo ao tempo em que 

ofereceu apoio para o que fosse necessário. De volta à palavra, o orador Jurandy Carvalho 

ressaltou que o prefeito é o mentor do projeto e que o secretário trabalha para desenvolver 

as pautas autorizadas pelo gestor. Depois, relatou que passou o último domingo na roça 

desempenhando atividades próprias do campo, as quais lhe trazem satisfação e, como 

homem do campo, saudou pessoas representantes da zona rural, citando os nomes e as 

funções desempenhadas por estas, bem como saudou o colega Ivamberg dos Santos Lima 

por propor uma sessão para homenagear o trabalhador rural ao tempo em que confirmou 

presença na mesma. Em aparte, o edil Ivamberg dos Santos Lima convidou a todos para 

comparecerem na sessão solene que ocorrerá pela tarde, às quatorze horas, com o intuito de 

prestar homenagens aos trabalhadorse rurais. Por fim, o orador frisou a necessidade de 

projetos voltados para a zona rural, pois este é o melhor lugar para se viver. Dando 

prosseguimento, o edil Silvio de Oliveira Dias (PT) teceu comentários críticos à proposta 

recentemente apresentada por um deputado federal do governo para transformar em pagas 

as universidades públicas, o que, a seu ver, é inaceitável num país com um número tão 

grande de pessoas de baixa renda e que lutam com tanta dificuldade para ter acesso ao 

ensino superior. Disse que esta proposta que já foi ventilada no governo do então presidente 

Fernando Henrique Cardoso, e hoje tenta ser resgatada pelo governo neoliberal, busca 

destruir todos os avanços sociais alcançados no governo do PT. Prosseguindo, disse que 
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este deputado na verdade está alinhado com todas as esferas do governo Bolsonaro, cujo 

Ministro da Educação já disse que o acesso à universidade deve ser restrito, o que a seu ver 

é um ponto de vista que não deveria ser defendido por um Ministro da Educação. Em Pela 

Ordem, o vereador Valdemir da Silva Santos (PV) solicitou inscrição no momento 

destinado às Explicações Pessoais. Em Pela Ordem, o edil Edvaldo Lima dos Santos 

(MDB) registrou que a PEC nº 206/2019 não tinha nenhuma relação com o Presidente Jair 

Messias Bolsonaro. Em Pela Ordem, o vereador José da Costa Correia Filho (PATRI) 

sugeriu que houvesse uma Sessão Ordinária, convocada extraordinariamente, em seguida 

para que, no dia seguinte, os parlamentares pudessem ir aos eventos promovidos pelos 

candidatos a Governador do Estado da Bahia. Em Pela Ordem, o edil Edvaldo Lima dos 

Santos declarou seu apoio ao candidato João Roma. Durante a Ordem do Dia, foram 

apreciadas as seguintes proposições: <Em urgência e em primeira discussão, o Projeto 

de Lei Ordinária nº 045/2022, de autoria do Poder Executivo, com Pareceres da CCJR e 

CFOF, em votação, aprovados por unanimidade dos presentes. Em Pela Ordem, os 

vereadores Edvaldo Lima dos Santos e Sílvio de Oliveira Dias apresentaram Emendas à 

proposição mencionada. Oportunamente, o vereador José Marques de Messias solicitou 

leitura das emendas. Em seguida, a proposição seguiu às comissões. Neste momento, o 

primeiro Vice-Presidente desta Casa, edil Silvio de Oliveira Dias, assumiu o comando da 

Mesa Diretiva. Em Pela Ordem, o vereador Emerson Costa dos Santos informou que o 

filho do parlamentar Pedro Cícero Marcenio Silva nasceu neste dia e aproveitou a 

oportunidade para justificar a ausência de seu colega. Em primeira discussão, o Projeto 

de Lei Ordinária nº 042/2022, de iniciativa do Poder Executivo, com Pareceres da CCJR, 

CFOF e COUIAMA, em votação, aprovados por unanimidade dos presentes. Em Pela 

Ordem, o edil Josse Paulo Pereira Barbosa solicitou adiamento de pauta da proposição por 

quatro sessões. Em Pela Ordem, o vereador Jhonatas Lima Monteiro apresentou emendas à 

matéria e afirmou que não concordava com todos os termos da concessão de uso. Em 

Questão de Ordem, o edil José da Costa Correia Filho solicitou cópia das emendas e que 

sua sugestão de suspender a Sessão do dia seguinte fosse apreciada. Oportunamente, o 

primeiro Vice-Presidente desta Casa registrou que também apresentaria emenda à 

proposição mencionada a fim de autorizar a renovação do contrato. Sendo assim, a matéria 

supracitada seguiu às comissões. Em Pela Ordem, o parlamentar Josse Paulo Pereira 

Barbosa teceu críticas ao projeto supracitado. Em Pela Ordem, o edil José da Costa 

Correia Filho relatou que alguns parlamentares não entendiam a importância da proposição. 

Em Pela Ordem, o vereador Edvaldo Lima dos Santos discorreu, brevemente, sobre a 

emenda apresentada por si ao Projeto de Lei nº 045/2022. Em Pela Ordem, o vereador 
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Luiz Augusto de Jesus informou que a verba da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e 

Lazer era destinada a todos os eventos realizados em Feira de Santana. Neste momento, o 

segundo Vice-Presidente desta Casa, edil Josse Paulo Pereira Barbosa, assumiu o comando 

da Mesa Diretiva. Em Pela Ordem, o vereador Edvaldo Lima dos Santos frisou que o 

Governo Municipal reservou cerca de dez milhões de reais para a realização da Micareta de 

Feira de Santana. Em primeira discussão, o Projeto de Lei Ordinária nº 018/2022, de 

lavra do edil Silvio de Oliveira Dias. Vale registrar que os Pareceres exarados pela CCJR e 

pela CEC foram aprovados anteriormente. Em votação à proposição, franqueou-se a 

palavra ao autor desta e aos parlamentares Edvaldo Lima dos Santos e Jhonatas Lima 

Monteiro. Em Pela Ordem, o edil Jurandy da Cruz Carvalho solicitou autorização para se 

ausentar da presente Sessão, o que foi acatado pelo segundo Vice-Presidente, e registrou 

seu voto favorável à proposição mencionada. Na sequência, a proposição foi aprovada por 

maioria dos vereadores presentes, com voto contrário do parlamentar Edvaldo Lima dos 

Santos. Neste momento, o primeiro Vice-Presidente desta Casa, edil Silvio de Oliveira 

Dias, reassumiu o comando da Mesa Diretiva. Em primeira discussão, o Projeto de Lei 

Ordinária nº 109/2021, de autoria do vereador Petrônio Oliveira Lima, com Parecer 

contrário da CCJR. Em Pela Ordem, o autor da matéria apresentou emenda, de modo que 

aquela seguiu às comissões. Oportunamente, o primeiro Vice-Presidente congratulou o 

vereador Pedro Cícero Marcenio Silva pelo nascimento de seu filho. Em Pela Ordem, o 

vereador Edvaldo Lima dos Santos solicitou que o Plenário fosse consultado quanto à 

possibilidade de votação em bloco dos Requerimentos nºs 165/2022, de autoria do edil 

Fernando Dantas Torres e subscrito por si; 178, 179 e 180/2022, todos de autoria do 

vereador Valdemir da Silva Santos. Sendo assim, após deliberação plenária, o pleito 

mencionado foi acatado por unanimidade dos presentes. Oportunamente, o primeiro Vice-

Presidente indagou se, na próxima sexta-feira, dia vinte e sete de maio, ocorreria uma 

Audiência Pública, promovida pela Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, para 

tratar sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). Em Pela Ordem, o vereador 

Jhonatas Lima Monteiro sugeriu que os parlamentares definissem uma data para a 

realização da referida Audiência Pública. Em Pela Ordem, o parlamentar Valdemir da 

Silva Santos destacou que encaminhou um Ofício para solicitar a realização de uma reunião 

com o objetivo de discutir sobre a LDO. Oportunamente, o primeiro Vice-Presidente disse 

que apenas indagou se a audiência pública ocorreria nesta semana. Em Pela Ordem, o edil 

Edvaldo Lima dos Santos registrou que suas sextas-feiras eram comprometidas e, por isso, 

não poderia vir à Audiência Pública caso esta ocorresse neste dia da semana. Em Pela 

Ordem, o vereador Petrônio Oliveira Lima informou que, na próxima segunda-feira pela 
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manhã, ocorrerá uma Sessão Especial. Em seguida, o primeiro Vice-Presidente disse que 

nenhum documento foi apresentado a fim de solicitar a realização de uma audiência pública 

para tratar sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). Na sequência, o vereador José 

da Costa Correia Filho, Vice-Presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e 

Fiscalização (CFOF), informou que esta elaborou um Requerimento para solicitar a 

realização de uma Audiência Pública a fim de tratar sobre a LDO e a referida proposição 

foi aprovada na Sessão anterior. Disse que, caso seus pares entrassem em acordo, era 

possível transformar a Sessão Ordinária da quinta-feira da semana seguinte em Sessão 

Especial para tratar sobre o tema. Em seguida, o primeiro Vice-Presidente reiterou que a 

proposta seria apreciada em seguida. Em Pela Ordem, o vereador Jhonatas Lima Monteiro 

ponderou que, após dialogo com a Divisão Legislativa desta Casa, teve conhecimento de 

que a LDO será discutida na próxima terça-feira e frisou que, por isto, a referida Sessão 

deveria ocorrer antes deste dia. Oportunamente, o primeiro Vice-Presidente, edil Silvio de 

Oliveira Dias, registrou que as comissões competentes ainda não tinham exarado Pareceres 

à LDO e deveriam fazê-lo após a realização da Sessão Especial. Logo após, o vereador José 

da Costa Correia Filho sugeriu que a referida sessão especial ocorresse na próxima terça-

feira, a partir das dez horas. Em Pela Ordem, o edil Valdemir da Silva Santos disse que um 

de seus Requerimentos, pautados para a presente Sessão, tratava sobre a realização de uma 

reunião entre vereadores e representantes do Governo Municipal para tratar sobre a LDO. 

Na sequência, o primeiro Vice-Presidente destacou que, diante disto, a Sessão Ordinária da 

próxima terça-feira poderia ser suspensa por alguns minutos para que os vereadores 

pudessem se reunir com representantes do Governo Municipal. Posteriormente, o vereador 

José Carneiro Rocha disse que era necessário se reunir com Secretário Municipal de 

Planejamento para tratar sobre a LDO. Em seguida, o primeiro Vice-Presidente relatou que 

a reunião mencionada ocorrerá na próxima terça-feira e que, caso desejassem, os 

vereadores poderiam promover a Sessão Especial para apresentar à população questões 

relativas à LDO. Na sequência, o edil José da Costa Correia Filho informou que, na Sessão 

anterior, um Requerimento que solicitava a realização de uma Audiência Pública na 

próxima sexta-feira foi aprovado. Em Pela Ordem, o edil Josse Paulo Pereira Barbosa 

registrou a importância da LDO. Após as deliberações, o primeiro Vice-Presidente desta 

Casa, edil Silvio de Oliveira Dias, informou que, na próxima terça-feira, a Sessão Ordinária 

será suspensa por alguns minutos para que os parlamentares possam se reunir com o 

Secretário Municipal de Planejamento a fim de dialogar sobre questões relativas à LDO e 

frisou que, oportunamente, ocorrerá uma Sessão Especial para tratar sobre o tema. Na 

sequência, em votação única, os Requerimentos nºs 165/2022, de autoria do edil Fernando 
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Dantas Torres e subscrito pelo parlamentar Edvaldo Lima dos Santos; 178, 179 e 180/2022, 

todos de autoria do vereador Valdemir da Silva Santos foram aprovados por unanimidade 

dos presentes. Em Pela Ordem, o vereador Valdemir da Silva Santos declinou de fazer uso 

da palavra no momento destinado às Explicações Pessoais. Nada mais havendo por tratar, o 

edil Sílvio de OIiveira Dias, primeiro Vice-Presidente, declarou encerrada a presente 

Sessão, às onze horas e vinte e seis minutos, sendo convocada outra para amanhã, dia 

dezoito de maio 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.       

 


