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Ata da 24ª Sessão Ordinária da Câmara 

Municipal de Feira de Santana, Estado da 

Bahia, referente à 1ª Etapa, do 3º Período, 

da 19ª Legislatura, realizada no dia 16 de 

fevereiro de 2023. 

 

Aos dezesseis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e três, 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 vigésima quarta Sessão 

Ordinária, referente à primeira Etapa, do terceiro Período, da décima nona Legislatura, na 

qual, à exceção da parlamentar Luciene Aparecida Silva Brito Vieira, 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, 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, 

Presidente desta Casa, declarou aberta a presente Sessão e solicitou do vereador Valdemir 

da Silva Santos, segundo Secretário, a leitura da Ata da Sessão anterior, quando a 

Presidente solicitou que o vereador Edvaldo Lima dos Santos assumisse a primeira 

Secretaria, ad hoc. Em seguida, solicitou a Presidente Eremita Mota de Araújo que o 

terceiro Secretário, vereador Edvaldo Lima dos Santos, procedesse a leitura das matérias 

previamente constantes para o Expediente do dia, que vão a seguir: <Pareceres s/nºs, 

todos exarados por Comissão Especial para Análise de Concessão de Honraria, opinando 

pelo deferimento da tramitação dos Projetos de Decreto Legislativo nºs 44, 48 e 54/2022 de 

autoria respectivas dos vereadores Jurandy da Cruz Carvalho, José Carneiro Rocha e 

Marcos Antônio dos Santos Lima. Indicações nºs 106 a 117/2023, de iniciativa dos 

vereadores Jhonatas Lima Monteiro, Jurandy da Cruz Carvalho, Luciene Aparecida S. Brito 

Vieira e Marcos Antonio dos Santos Lima. Moção nº 016/2023, de lavra do edil Jurandy da 

Cruz Carvalho>. Em Pela Ordem, o vereador Luiz Augusto de Jesus, Lider do União 

Brasil, comunicou que cederia o tempo do partido para o edil José Marques de Messias. No 

Horário das Lideranças Partidárias, o parlamentar Pedro Cícero Marcenio Silva 

(CIDADANIA) cumprimentou o demais vereadores, a imprensa e todos os presentes. 
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Iniciou agradecendo a presença do senhor PJ, do programa Jornal das Duas que, há dois 

dias, completou dezoito anos no ar através da rádio Sociedade News. Afirmou que o rádio 

na região de Feira de Santana é muito forte, uma vez que leva informação de qualidade para 

os ouvintes. O orador aproveitou a oportunidade para parabenizar a quem criu o rádio, pois 

este foi o primeiro meio de comunicação e divulgação de informações de massa. Recordou 

que quando residia na zona rural, ainda infante, acompanhava a rádio Sociedade, pois era 

uma das rádios que distribuíam um bom sinal. Cita ainda as rádios Regional de Serrinha, a 

rádio Sociedade de Feira, radio Subaé... Citou Tanúrio Brito e o jargão “o rádio não 

atrapalha quem trabalha”. Cobrou o Prefeito Colbert Martins acerca da interrupção das 

obras na estrada que liga o conjunto Viveiros à localidade denominada Linda Vista e o 

“Sem terra”. Relatou que a população está a sofrer, uma vez que setenta por cento acessa a 

tais localidades por essa via. Assim, solicita o parlamentar que o secretário João Vianey dê 

prioridade as obras no conjunto Viveiros. Em aparte, o vereador Valdemir parabenizou o 

orador à tribuna pela preocupação e empenho com as referidas comunidades e informou 

que esteve no dia anterior com o secretário João Vianey e este relatou haver problemas 

mecânicos no maquinário empregado nas obras, o que acarretou a interrupção dos serviços. 

Em aparte, o vereador José Marques de Messias felicitou as comunidades em questão por 

ter dois vereadores – Petrônio Oliveira Lima, além do orador – aguerridos na busca de 

melhorias. Relatou que também há problemas com o maquinário empregado na região de 

Humildes e na localidade da Terra Dura, parado há quinze dias, mas espera que, com a 

aprovação do orçamento as empresas possam suprir a falta de material que estava 

impedindo as máquinas de funcionarem. Desejou um bom período de carnaval a todos. Em 

seguida, o vereador José Marques de Messias (UNIÃO BRASIL), utilizando-se também 

do tempo cedido pelo parlamentar Luiz Augusto de Jesus (UB), parabenizou os 

organizadores da festa em louvor a Nossa Senhora dos Humildes, que iniciou no dia três do 

mês em curso, com um novenário, e se encerrou no dia doze, com uma Missa Solene, pela 

manhã, uma Procissão, pela tarde, e, com a Benção do Santíssimo, pela noite. Elogiou a 

expressiva participação popular e congratulou os Padres Miguel e Wilson. Agradeceu ao 

prefeito Colbert Martins da Silva Filho pelo apoio dado à festividade que faz parte do 

Calendário Oficial do Município. Mencionou algumas atrações que participaram do evento 

e congratulou os apoiadores, a Polícia Militar, a equipe da Caatinga Litoral Norte, a Guarda 

Municipal, a Polícia Civil, a equipe da Superintendência Municipal de Transportes e 

Trânsito – SMTT e os Bombeiros Civis. Agradeceu a imprensa feirense pela divulgação do 

evento e expôs que deseja fazer a Micareta do distrito de Humildes no dia dezesseis do mês 

de abril, com o apoio da prefeitura de Feira de Santana e da Bahiatursa, através do 
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Deputado José Nunes. Externou ainda que neste ano haverá o São Pedro de Humildes, a 

festa de aniversário do supracitado distrito, no mês de julho, e o Natal na Praça. Enunciou 

que sempre está trabalhando em favor do povo ao citar que será feita a inauguração da 

estrada da Terra Dura que já está em fase de finalização, através do apoio do prefeito 

municipal e de Emendas disponibilizadas pelo Deputado Gabriel Nunes. Disse que a 

estrada do Bom Viver e do Tanquinho também serão inauguradas. Em aparte, o edil 

Edvaldo Lima dos Santos congratulou o colega e afirmou que também contribuiu para a 

pavimentação da estrada da Terra Dura através de Indicações. De volta à palavra, o tribuno 

disse que o Correio de Humildes será aberto afirmando que sua equipe já está buscando 

uma casa para a prefeitura alugar. Por fim, teceu comentários elogiosos à gestão do prefeito 

Colbert Martins da Silva Filho. Na sequência, o edil Petrônio Oliveira Lima 

(REPUBLICANOS) saudou a todos e afirmou que o edil Pedro Cícero Marcenio Silva foi 

um dos vereadores que mais retirou recursos da SOMA (Superintendência de Operações e 

Manutenção) e da Secretaria de Serviços Públicos e agora em seu discurso está cobrando 

ações da referida Superintendência. Declarou que a informação repassada pelo citado edil 

não corresponde a verdade, discorrendo que, o que aconteceu não foi a falta de material, 

mas sim, um problema no radiador da máquina, estando esta em manutenção. Afirmou que 

pelo fato do orçamento ainda não ter sido publicado ficaram algumas dificuldades na 

manutenção das máquinas e caçambas da SOMA. Acrescentou que a pavimentação e a 

drenagem da estrada serão feitas e a Secretaria de Serviços Públicos fará o asfalto para dar 

um acesso melhor à comunidade. Discursou que será realizado inicialmente um 

potrolamento e a aplicação de uma camada de asfalto para dar melhor acesso à 

comunidade, assim como um serviço de limpeza com capinação, poda de árvore, e “bota 

fora” para que as pessoas possam se desfazer dos móveis indesejados. Em aparte, o edil 

Luiz Augusto de Jesus parabenizou o orador pelo seu discurso e afirmou que, às vezes, as 

pessoas criticam a Secretaria de Serviços públicos, utilizando-se da tribuna para tecer 

críticas, não levando em consideração que outros edis fazem emendas para retirar recursos 

da referida secretaria. Retomando seu discurso, o orador afirmou que quando o orçamento 

for publicado os serviços serão realizados, e acrescentou que espera que a Embasa faça a 

manutenção hidráulica dos canos no bairro Viveiros, pois os moradores que habitam no 

terreno mais elevado estão reclamando que a água não está tendo força para subir até as 

casas. Prosseguindo, o vereador Edvaldo Lima dos Santos (MDB) relatou que, neste 

país, muitos cristãos eram perseguidos e cerca de oitocentas pessoas seguiam presas com a 

justificativa de que tinham participado da invasão ao Congresso Nacional, ao Supremo 

Tribunal Federal – STF e ao Palácio da Alvorada. Destacou que os evangélicos não eram 
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favoráveis a qualquer tipo de destruição a patrimônios e frisou que, nos últimos meses, 

diversos patriotas participaram de manifestações e, em momento algum, realizaram 

vandalismo ou depredaram edifícios públicos. Registrou que, no dia oito de janeiro do ano 

em curso, cristãos foram presos e levados ao ginásio da Academia Nacional da Polícia 

Federal para, em seguida, serem encaminhados aos presídios brasileiros. Externou sua 

preocupação ao dizer que havia uma tentativa de silenciar os evangélicos deste país e 

salientou que permaneceria orando contra as perseguições do Governo Federal. Teceu 

comentários críticos ao Presidente Luiz Inácio Lula da Silva e frisou que todas as medidas 

necessárias estavam sendo adotadas ao solidarizar-se com as pessoas que seguiam presas 

em Brasília. Declarou que, durante a campanha eleitoral, o Presidente da República 

prometeu picanha e cerveja para a população, bem como alterações no que concernia ao 

pagamento do imposto de renda. Por fim, relatou que, recentemente, o Presidente da 

República viajou para os Estados Unidos e, na oportunidade, fez questão de tecer críticas ao 

ex-Presidente Jair Messias Bolsonaro quando deveria ter se preocupado com as 

necessidades deste país.  Prosseguindo, o vereador Jose da Costa Correia Filho 

(PATRIOTA), inicialmente, procedeu a leitura de Indicação de sua autoria ao Executivo 

Municipal, no sentido de que seja feito um estudo prévio visando a instalação de aparelhos 

de exame de imagem no bairro Rua Nova, cujo contingente populacional é expressivo e a 

localização facilita o acesso dos moradores. Prosseguindo, disse que os avanços 

tecnológicos na area da medicina diagnostica possibilitam a adoção de uma medicina 

preventiva, razão pela qual sugere que sejam priorizados os aparelhos de RAIO X e 

ULTRASSONOGRAFIA, sendo o exame de raio X muito utilizado para um diagnostico 

mais rápido, bem como por envolver baixo custo, e a ultrassonografia um exame que 

permite a visualização em tempo real do órgão analisado. Dando continuidade, disse que 

segundo o Acorda Cidade do ultimo dia 15, atualmente em Feira de Santana existem 27 

pessoas esperando por transferenciada unidades hospitalares, sendo as vagas 

disponibilizadas pelo Sistema de Regulação do Governo do Estado, e estando os pacientes 

distribuídos nas UPAs e Policlínicas Municipais. Na sequência, o edil Ivamberg dos 

Santos Lima (PT) cumprimentou a Presidente da Casa, a imprensa e aos que assistiam à 

Sessão. Em seguida, disse que no dia anterior foram publicados, no Diário Oficial, os vetos 

referentes à Lei Orçamentária Anual (LOA), pediu que fosse feita a reflexão a respeito do 

acordo feito com o líder do governo referente à suplementação de quarenta por cento do 

orçamento, onde houve, por parte do governo, o compromisso de que não manteriam as 

emendas que foram colocadas à Presidente. Ressaltou que quando foi questionado se o 

Prefeito Colbert Martins Filho não vetaria, foi dito que ninguém poderia mandar na vontade 
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do prefeito, mas que os próprios vereadores derrubariam os vetos, caso o Prefeito não fosse 

de acordo com algo. Oportunamente, disse que ao ler o documento publicado no dia 

anterior, percebeu que havia alguns vetos às emendas supracitadas e questionou se agora os 

vereadores desta Casa Legislativa manteriam a palavra e derrubariam realmente os vetos do 

Prefeito. Questionou também aos governistas, se suas palavras seriam mantidas e 

direcionando-se à imprensa enfatizou o questionamento. Para finalizar, falou sobre seu 

Projeto de Lei 07/2023, que dispõe sobre a gratuidade do transporte público coletivo, para 

os candidatos inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que tiveram suas 

inscrições também isentas de pagamento, de acordo com critérios do próprio Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP). Ressaltando que as 

pessoas menos favorecidas devem estar em pé de igualdade com aqueles que têm maior 

poder aquisitivo, como forma de facilitar o acesso destes ao ensino superior. Ao prosseguir, 

o vereador Jhonatas Lima Monteiro (PSOL) destacou que foi publicado, no dia anterior, 

o texto com os vetos feitos na Lei Orçamentaria Anual – LOA de 2023, pelo prefeito 

Colbert Martins Filho. Enfatizou que grande parte aprovada na Câmara Municipal foi 

preservado do texto original, ou seja, em certa medida cumpre o acordo que foi 

estabelecido durante o processo de votação desta Casa, onde houve de um lado a disposição 

de aceitação de quarenta por cento de percentual de suplementação de remanejamento 

orçamentário, e da outra parte o entendimento de que as mudanças feitas pelo Poder 

Legislativo na alocação de recursos também seriam legítimas, porém, de todos os vetos, o 

que causa maior preocupação é justamente em relação a esse acordo estabelecido no que 

diz respeito a emenda de nº 46, que suprimia o Art. 7º do texto da LOA. Ressaltou que já 

havia comentado isso com outros colegas parlamentares, inclusive com o próprio líder do 

governo, o vereador José Carneiro Rocha (MDB), e coloca em questão o que foi definido 

nesta Casa acerca do percentual de suplementação de quarenta por cento, um percentual 

que considera já alto ante as próprias necessidades apontadas pela Secretária da Fazenda ao 

longo do tempo. Citou que nessa mesma Câmara Municipal ocorre a cada 4 meses uma 

audiência, onde a Secretaria da Fazenda apresenta o cumprimento ou não das metas fiscais 

para o ano e, historicamente, é indicado que o percentual de cerca de vinte e cinco de 

suplementação e remanejamento orçamentário é mais do que o suficiente para atender as 

necessidades do governo municipal na administração de Feira de Santana. Enfatizou que a 

Casa Legislativa aprovou quarenta por cento, no entanto, com o veto do Prefeito ao Art. 7º 

passa a vigorar – se ele for mantido –, uma autorização de cem or cento de remanejo 

orçamentário de diferentes áreas, tais como na Assistência Social, na Educação, na Saúde, 

nos encargos e despesas de pessoal, nas questões relacionadas a precatórios e 
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financiamentos de dívidas do município. Deste modo, acredita que quando o texto foi 

encaminhado a esta Casa, a Secretaria do Planejamento achava que os vereadores só teriam 

atenção ao Art. 6º, que tratava diretamente do percentual de suplementação, e que não 

daríamos atenção no artigo seguinte, que trazia várias exceções e colocava o percentual em 

100%, mas que esse não teria sido o acordo. Deste modo, citou que é importante que 

quando esta Casa fosse apreciar esse veto, que haja resposta do governo municipal em 

relação a isso, se é ou não um descumprimento do acordo estabelecido por parte do 

Prefeito. Em Pela Ordem, o vereador Edvaldo Lima dos Santos recordou que há três anos 

ingressou com uma ação no Ministério Público solicitando o cancelamento do Carnaval 

dem 2020 para resguardar a população contra a iminente pandemia da Covid-19. 

Posteriormente, o Vereador Jurandy da Cruz Carvalho (PL), também no tempo cedido 

pela vereadora Eremita Mota de Araújo (PSDB), após saudar a todos os presentes na 

Galeria, em especial o ex-vereador Jorge Oliveira e os amigos Jair Onofre e Valdir, 

externou que após reflexão concluiu que ser pró-governo é ter a liberdade de participar e 

opinar, bem como ter indicações de cargos e secretários, enquanto ser oposição consiste em 

contestar os atos do governo. Disse que chegou a esta Casa apoiado pelo ex-prefeito José 

Ronaldo de Carvalho e pelo atual prefeito Colbert Martins da Silva Filho, porém hoje se 

sente desnorteado em razão da falta de cumprimento dos compromissos feito pelo atual 

gestor. Externou que sempre vota favoravelmente às matérias do governo, mas tem sido 

maltratado, visto que as comunidades que ele representa não recebem atenção do poder 

público. Criticou falta de liderança por parte do gestor que não dialoga com seus liderados 

ou utiliza-se de ameaças. Rememorou que é natural do distrito de Ipuaçu e representa 

principalmente a zonal rural. Disse que o agronegócio está crescendo, pois as máquinas são 

controladas por computadores, enquanto os agricultores continuam utilizando a enxada 

como instrumento de trabalho. Lamentou que durante a apreciação do orçamento anual da 

prefeitura ouviu que neste município não tem agricultura, de modo que ele questionou se o 

pessoal da zona rural não planta hortaliças, aipim, mandioca, milho, feijão e outros itens. 

Questionou se os líderes pensam somente em si ou também em seus liderados. Expôs que 

os líderes nada fazem quando observam disputa pelo mesmo reduto eleitoral dentro do 

próprio grupo. Teceu comentários críticos quanto ao fato de pessoas que chegaram há 

pouco tempo na base governista ter mais visibilidade e ainda fazer acusações. Disse que 

não sabe até quando continuará na base governista e salientou que a presidente Eremita 

Mota de Araújo tem seu apoio irrestrito e que a defenderá de agressões ou maus tratos até 

porque possuem uma amizade de longa data. Por fim, disse que o prefeito pode ficar à 

vontade com relação a suas posições nesta Casa porque, ao contrário de outras pessoas, ele 
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costuma cumprir a palavra. Logo após, o parlamentar Josse Paulo Pereira Barbosa 

(PSC), cumprimentou a Presidente e os demais presentes na galeria da Casa. Fez alusão a 

algumas polêmicas que ocorreram na Câmara e foram publicizadas pela imprensa de modo 

deturpado. Mencionou um certo impasse com um dos seus pares, o vereador Jurandy da 

Cruz Carvalho, pedindo-lhe desculpas pelos pronunciamentos mais contundentes e por todo 

o ocorrido, reafirmando que nada tem contra o seu colega de parlamento. Em aparte, o 

vereador Jurandy da Cruz Carvalho disse que não há nada mais evidente do que o seu 

discurso que foi gravado e pode comprovar que nada proferiu com a intensão de ofender o 

seu colega. Em contrapartida, os discursos do edil Josse Paulo Pereira Barbosa, resgistrados 

em ata, evidenciam a acusação de que o ele, vereador Jurandy, recebeu dinheiro da IMAPS, 

quando foi interpelado pelo orador alegando que essa não foi a sua colocação. Ao 

continuar, o vereador Jurandy disse que se o orador arrepende-se, deveria reconhecer que se 

posicionou erroneamente e negar as aformações proferidas. Ao retomar a palavra, o 

vereador Josse Paulo Pereira Barbosa disse que sempre foi zeloso com o seu mandato, 

posicionando-se aberto a qualquer investigação. Disse ter sido agredido e fez colocações 

defendem-se. Evocando humildade, direcionou-se uma vez mais ao parlamentar Jurandy da 

Cruz Carvalho e reafirmou que sua colocação foi mal interpretada, cabendo ao corregedor 

investigar cada envolvido. Em seguida, a Presidente, vereadora Eremita Moto de Araújo, 

submeteu à apreciação plenária, a Ata da Sessão anterior, que foi aprovada pela 

unanimidade dos parlamentares presentes. Na sequência, o parlamentar José Carneiro 

Rocha (MDB), no tempo destinado à Liderança do Governo, declarou que retomaria o 

assunto abordado por si na Sessão anterior. Desse modo, comentou que, em dois mil e vinte 

e dois, a Prefeitura Municipal encaminhou para esta Casa o Projeto de Lei nº 117/2022, o 

qual solicitava autorização para conceder ajuda de custo a dezesseis médicos que 

participavam do programa Médicos pelo Brasil. Disse que o subsídio correspondia ao valor 

de mil e cem reais e referia-se à contrapartida que deveria ser concedida pelo Governo 

Municipal. Externou que o Governo Federal realizava o pagamento dos médicos que 

atuavam nas unidades de saúde através do referido programa e explicou que, se a matéria 

mencionada não for aprovada, aquele poderá encerrar o convênio e, com isso, os dezesseis 

profissionais serão demitidos. Salientou que, apesar de seus pares estarem comprometidos 

em fazer o melhor por esta cidade, talvez, de modo impensado, tenham solicitado 

adiamento de pauta da proposição supracitada e apresentado emendas com boas intenções, 

entretanto, era necessário refletir que, se o projeto de lei mencionado não for aprovado, 

acarretará prejuízos a este município porque dezesseis Programas Saúde da Família - PSFs 

ficarão sem médicos para atender às demandas da comunidade. Conclamou os membros da 
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Comissão de Constituição, Justiça e Redação – CCJR para exarar Parecer, ainda nesta data, 

à emenda ao Projeto de Lei mencionado e solicitou que a Presidente desta Casa, vereadora 

Eremita Mota de Araújo, avaliasse a possibilidade de realizar uma Sessão Ordinária, 

convocada como Reunião Extraordinária, ainda nesta data, para apreciar a citada matéria. 

Informou que, oportunamente, discutiu com alguns de seus pares sobre o programa 

mencionado. Em aparte, o vereador Edvaldo Lima dos Santos (MDB), enquanto Presidente 

da CCJR, informou que esta elaborou o referido Parecer. Dando continuidade ao seu 

pronunciamento, o orador à tribuna solidarizou-se com os servidores efetivos desta Casa ao 

dizer que, caso tivesse sido informado sobre o protesto da categoria, estaria vestido de preto 

neste dia. Ao finalizar seu pronunciamento, mencionou o cartaz feito pelos servidores, no 

qual constava a seguinte frase: “Vereadores, enquanto os senhores dormiam, os servidores 

penavam de fome” e disse que, se os servidores efetivos deste Poder Legislativo seguiam 

ser receber o valor referente ao vale-alimentação, era por uma decisão da Mesa Diretiva e 

não dos demais vereadores. Em Pela Ordem, o edil Petrônio Lima dos Santos solicitou que 

ao término desta Sessão fosse realizado um minuto de silêncio em respeito ao passamento 

do pastor Reginaldo Santos da Silva, no conjunto Viveiros. Em Pela Ordem, o vereador 

Luiz Ferreira Dais registrou a presença do suplente Junior, conhecido como “Filho do 

senhor Mundinho”, morador da localidade Pau Seco. Em Pela Ordem, o vereador José 

Carneiro Rocha solicitou que fosse realizada uma Sessão Extraordinária para apreciação do 

Projeto de Lei Ordinária n/nº 117/2022, de iniciativa do Poder Executivo Municipal, para a 

próxima semana, na quinta-feira. A Presidente, vereadora Eremita Mota de Araújo, 

esclareceu que seguirá o Regimento Interno. Pois a citada proposição recebeu emenda e 

baixou às Comissões da Casa. Em Pela Ordem, o parlamentar Edvaldo Lima dos Santos 

antecipou que o parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) ao Projeto 

de Lei Ordinária n/nº 117/2022, já está pronto e que se a Presidente,  assim desejasse 

poderia colocar a matéria em pauta ainda hoje. Presidente Por sua vez, a parlamentar 

Eremita Mota doe Araújo, Presidente da Casa, argumentou que não se governa sob pressão 

e espera que os vereadores compreendam a situação. Em Pela Ordem, o vereador José 

Marques de Messias argumentou que o governo precisa deslanchar e gostaria que fosse 

pautado para a próxima quinta-feira, o Projeto de Lei Ordinária que concede o empréstimo 

no valor de R$ 250 milhões para a execução de obras como viadutos, estradas, drenagem... 

A Presidente repreendeu o orador sinalizando queo pedido de explanação “em Pela 

Ordem” é concedido para que se dê ordem aos trabalhos. Em Pela Ordem, o verdor 

Jhonatas Lima Monteiro ratificou que o Projeto de Lei Ordinária n/nº 117/2022, que 

complementa do convênio do programa Médicos Pelo Brasil, ficou acordado com a 
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oposição que seria pautado para a próxima quinta-feira. Alertou que o acordo foi feito para 

não transparecer que a oposição está criando obstáculo à tramitação da matéria. A 

Presidente, vereadora Eremita Mota de Araújo, frisou que havia um acordo com a 

Liderança do Governo para aprovação do Projeto de Lei Ordinária n/nº 117/2022. Mas, no 

transcorrer da discussão, foi apresentada uma emenda e consequentemente a matéria baixou 

às Comissões. Por sua vez, o edil José Carneiro Rocha ratificou que quanto ao Projeto de 

Lei Ordinária n/nº 117/2022, a Presidente, vereadora Eremita Mota de Araújo, cumpriu 

com os acordos. Conctudo, solicitou mais uma vez que o referido projeto seja pautado para 

a próxima quinta-feira. Em resposta, a Presidente aquiesceu o pedido e antecipou que o 

Projeto de Lei Ordinária n/nº 117/2022 será pautado para a Sessão da próxima quinta-feira. 

Posteriormente, o edil Valdemir da Silva Santos (PV) saudou os presentes na Casa e 

dirigiu a palavra à parlamentar Eremita Mota de Araújo, afirmando que todas as vezes em 

que se tenta construir ou reconstruir uma casa, é preciso tomar decisões que às vezes trazem 

desagrados. Sobre isto, afirmou que acredita que não será diferente com a referida 

vereadora. Assim como afirmou que não tem dúvida de que a Câmara de vereadores se 

dividirá em duas etapas, antes e depois da chegada da parlamentar. Acrescentou que tem 

certeza de que as coisas irão se normalizar e a Casa estará ordeira e organizada, não só para 

os vereadores, mas também para os servidores, que neste momento estão se posicionando 

de forma contrária a Mesa. Mudando o tema do seu discurso, afirmou que é preciso ter 

muito cuidado com aquilo que é falado à tribuna, pois é muito difícil falar algo e depois ter 

que retificar. Sobre isto, declarou que o Vice-Presidente Geraldo Alckmin, no ano passado, 

afirmou que Lula queria voltar à cena do crime e este ano declarou que Lula será o melhor 

Presidente do mundo. Discorreu que os seus pares devem utilizar isto como exemplo e não 

colocar dúvida na percepção dos seus eleitores sobre em que momento está falando a 

verdade, devendo ter domínio próprio em suas falas. Por fim, afirmou que lhe surpreendeu 

quando os atuais governantes da nação fizeram um “estardalhaço” legítimo com relação ao 

dia oito de janeiro, quando falaram da invasão ao congresso, pois quem danifica o bem 

público deve ser punido, no entanto, os deputados “bolsanaristas” estão querendo abrir uma 

CPI mista para averiguar a citada situação, tendo o Presidente Lula pedido sigilo das 

imagens do dia oito, e os deputados do PT não estão querendo assinar a referida CPI. Por 

fim, questionou tal situação. Em Pela Ordem, o vereador José Correia da Costa Filho disse 

que houve mudança de dezembro para o dia atual prejudicando os funcionários efetivos e 

os assessores. Também reclamou da mudança do pagamento dos salários dos vereadores. 

Advertiu que os servidores vão sair para o Carnaval sem o vale-alimentação e sem os 

salários atualizados. Interrogou se os membros da Mesa Diretiva acham correto ele não 



 

 

 

 

 
 

Feira de Santana 

CÂMARA  MUNICIPAL 
  Casa da Cidadania 

 

143 

 

RD 202324 

estará do mesmo lado. Revelou que não aceitou “o acordo que o seu filho queria comigo e 

eu tenho como provar. Acordo de quem comanda aqui é ele, Iure, não é a senhora. A 

senhora simplesmente é teleguiada por Iure. Ontem, três horas de relógio se reuniu com 

alguns vereadores aqui”. O edil José da Costa Correia Filho disse que a falta de respeito da 

vereadora Eremita Mora de Araújo para com o seu mandato não vai terminar. Pois, “não 

vou se render ao covarde do seu filho. Eu tenho foto, eu tenho tudo”. A Presidente, 

vereadora Eremita Mota de Araújo, observou que em Pela Ordem é para dar Ordem aos 

trabalhos e não para fazer discurso. Acrescentou que foi formada uma comissão para 

elaborar um Projeto de Lei do vale-alimentação. Pois, o pagamento nunca foi baseado em 

Projeto de Lei e foi aprovado um projeto no final do ano passado que não obedeceu a Lei 

de Responsabilidade Fiscal. Expôs que o ex-Presidente, parlamentar Fernando Dantas 

Torres, não poderia conceder reajuste mesmo que ele fosse reconduzido ao cargo. Por isso é 

preciso um Projeto de Lei para regularizar o pagamento do referido vale. Aos servidores 

que protestavam na Galeria disse que poderiam virar as costas, pois os microfones estariam 

abertos e não se intimidaria. Revelou que foi citada pela Justiça para cumprir uma liminar, 

mas será dentro da legalidade. Afirmou que não se tornou Presidente desta Casa para fazer 

vontade a servidor nenhum e não pegaria dinheiro público e passar para mão de servidor 

nenhum de maneira ilegal. Frisou que cumpriria a lei e não brincaria com o dinheiro 

público. Adicionou que se alguém não fez ou não teve interesse de criar um escritório de 

expertise jurídica para verificar as questões da Casa, ela tem o jeito de presidir e não vai se 

intimidar por pronunciamento de vereador José da Costa Correia Filho. Quanto a 

manifestação dos servidores disse respeitar desde que seja ordeira e pacífica. Em Pela 

Ordem, o edil José da Costa Correia Filho solicitou direito de resposta, pois o seu nome foi 

citado. Cujo pleito não foi acatado pela Presidente, vereadora Eremita Mota de Araújo. 

Posteriormente, o pleiteante chamou os seus pares de covardes. Em Pela Ordem, o 

vereador Josse Paulo Pereira Barbosa solicitou que as palavras do vereador José da Costa 

Correia Filho fossem constadas em Ata, cujo relato já foi feito acima. Em Pela Ordem, o 

edil Pedro Cícero Macenbio Silva afirmou que o vereador José da Costa Correia Filho 

desrespeitou seus pares aos chama-los de covardes. No que diz respeito à manifestação dos 

servidores efetivos, presentes na galeria desta Casa, isse tratar-se de um ato desrespeitoso 

com  corpo edil, sobretudo pelo fato de haverem virado as costas nomomento em que a 

Presidente, a vereadora Eremita Mota de Araújo, pronunciava-se. Disse ser possível a tudo 

resolver dialogando. Em Pela Ordem, o vereador José Carneiro Rocha disse ser solidário 

aos servidores, pois gostaria que a Presidente revisse as suas palavras, pois há pouco disse 

ser zelosa com o dinheiro público. Mas, ao mesmo tempo contratou dois escritórios de 
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advocacia no valor de R$ 440 mil. Isso é zelar pelo erário? Interrogou o vereador José 

Carneiro Rocha. Por sua vez, a Presidente disse que a Justiça dará a resposta. No Grande 

Expediente, o edil Jhonatas Lima Monteiro (PSOL) disse que pretendia discorrer sobre 

outro tema, entretanto, por conta da manifestação dos servidores efetivos na galeria desta 

Casa, precisava comentar sobre a concessão do vale-alimentação aos servidores efetivos e 

comissionados, bem como acerca do plano de carreira e da defasagem da estrutura das 

assessorias. Destacou que, na primeira reunião da Comissão do Grupo de Trabalho, 

instituída através da Portaria nº 005/2023, a qual ocorreu no dia treze de fevereiro do ano 

em curso, apresentou as problemáticas mencionadas para tentar resolvê-las. Disse que 

aqueles que acompanhavam a sua trajetória enquanto parlamentar sabiam do seu cuidado de 

não transformar elementos que estavam atrelados à sobrevivência das pessoas em política. 

Frisou que, se os servidores efetivos realizavam um protesto na galeria desta Casa, foram 

incentivados pelos problemas que enfrentavam. Relatou que dialogou com a Presidente 

desta Casa, vereadora Eremita Mota de Araújo, e afirmou que lutava para resolver a 

situação e, com isso, os servidores receberem o valor referente ao vale-alimentação. Por 

fim, declarou que Feira de Santana tinha muitos problemas, de modo que era necessário 

resolver questões internas com celeridade para, desta forma, priorizar as demandas 

municipais. Em Pela Ordem, o vereador Josse Paulo Pereira Barbosa esclareceu aos 

funcionários que estavam presentes na Galeria desta Casa que a decisão em relação ao vale-

alimentação foi da Presidente, vereadora Eremita Mota de Araújo, e não da Mesa Diretiva. 

Logo após, o vereador Jurandy da Cruz Carvalho (PL), inicialmente, referindo-se aos 

servidores efetivos desta Câmara, presentes na galeria, disse que apesar de não fazer parte 

da Mesa Diretiva atual, trabalhou nesta Casa há quase trinta anos atrás e conhece muitos 

dos servidores que estão aqui, com os quais tem boa relação, e entende que pode servir 

como um canal entre os mesmos e a administração da Casa, que possibilite o entendimento 

entre as partes. Em seguida disse ter protocolado ofício junto à Presidência desta Câmara, 

no sentido de que o Corregedor, Vereador Flávio Arruda Morais, às mãos de quem neste 

momento devolveu o Código de Ética e Decoro Parlamentar assinado, atestando a sua 

disposição em cumpri-lo, bem como à Lei Orgânica e o Regimento Interno deste Poder, 

mas que apure os desmandos que estão acontecendo nesta Casa. Neste momento cedeu 

aparte ao Vereador Edvaldo Lima dos Santos, que dirigindo-se aos servidores efetivos deste 

Legislativo, presentes na galeria, disse que, na condição de   terceiro Secretário da Mesa 

Diretiva, protocolou pedido junto à Presidência desta Casa, no sentido de que a presidente 

Eremita Mota realize reunião com os membros da Mesa, vez que até a presente data 

nenhuma foi convocada, para que questões como as apresentadas hoje sejam debatidas. 
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Logo após, novamente fazendo uso da palavra, o Vereador Jurandy da Cruz Carvalho 

voltou a solicitar apuração por parte da Corregedoria da Casa, de questões que envolvem 

grupos, líderes e liderados, bem como pessoas que se prestam a fazer fofoca, em troca de 

cargos. Disse que é de origem rural e é ela que norteia os seus princípios, razão pela qual 

nunca se dirige a orgãos públicos como vereador, e sim como Jurandy, pois só assim 

conhecerá de fato o que a população passa, e quais as suas necessidades e reivindicações, 

para que possa fazer gestão junto aos orgâos competentes. Prosseguindo, disse  que 

justamente por não se identificar como vereador, muitas vezes não é recebido por 

Secretários, os quais, segundo seu entendimento, deveriam ter conhecimento dos 

vereadores eleitos em seus municípios, para que esse tipo de constrangimento não seja tão 

recorrente. Neste momento cedeu aparte ao Vereador Petrônio Lima, que inicialmente 

solicitou ao mesmo que desse os nomes das pessoas que fazem fofoca em grupos, para que 

suspeitas infundadas não pairem sobre nomes como o seu, bem como cumprimentou e 

solidarizou-se com os servidores efetivos e temporários presentes, na defesa dos seus 

direitos e garantias, que entende que devem ser cumpridos. Em seguida cedeu aparte ao 

Edil José Carneiro Rocha, que disse concordar em parte com o seu pronunciamento, mas 

desde que assumiu a Liderança do Governo, defende o atendimento à base governista e é de 

conhecimento público o respeito que o Prefeito tem pelo vereador Jurandy, assim como do 

orgulho de toda a bancada por tê-lo em seu grupo, salientando apenas que às vezes a 

diferença é que alguns se expressam pessoalmente, enquanto outros, na tribuna. Novamente 

no uso da palavra, o Vereador Jurandy disse que o Edil José Carneiro sabe de quem ele está 

falando, mas que seguirá fiel aos seus princípios, adquiridos na zona rural, dos quais muito 

se orgulha. Neste momento, ao dar início à Ordem do dia, a Presidente solicitou que o 

vice-Presidente, o vereador Fernando Dantas Torres, assumisse a primeira Secretaria, ad 

hoc. Em Pela Ordem, o parlamentar Sílvio de Oliveira Dias solicitou que ao término desta 

Sessão fosse realizado um minuto de silêncio em respeito ao passamento do advogado 

Rodrigo Carmona. Em seguida apelou à Presidente, vereadora Eremita Mota de Araújo, que 

regularize o pagamento do vale-alimentação dos servidores desta Casa. Em resposta, a 

vereadora Eremita Mota de Araújo disse que a questão foi judicializada e que cumprirá a 

decisão judicial. O vereador Sílvio de Oliveira Dias apelou para que se resolva a questão 

antes do prazo estabelecido pela liminar. A vereadora Eremita Mota de Araújo argumentou 

que foi criada uma comissão para elaborar um Projeto de Lei visando o pagamento do vale-

alimentação. Em Pela Ordem, o vereador Josse Paulo Pereira Barbosa alertou a Presidente, 

parlamentar Eremita Mota de Araújo, que foi convocada uma reunião da Mesa Diretiva sem 

a presença dos integrantes da Mesa. Pois, ele e os vereadores Fernando Dantas Torres e 
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Edvaldo Lima dos Santos não ficaram cientes. A Presidente, vereadora Ermita Mota de 

Araújo, respondeu que não houve nenhuma reunião da Mesa Diretiva. O edil Josse Paulo 

Pereira Barbosa insistiu que fosse consultado os advogados para orientar a realização de 

uma reunião da Mesa Diretiva. Pois, veiculam na imprensa que as decisões são da Mesa 

Diretiva. Entretanto, frisou que não assinou nenhuma Ata neste sentido.  A Presidente, 

vereadora Eremita Mota de Araújo solicitou que fosse registado em Ata que o vereador 

Josse Paulo Pereira Barbosa disse que ela está brincando. Já o parlamentar Josse Paulo 

Pereira Barbosa solicitou que registrasse em Ata que a Presidente, vereadora Eremita Mota 

de Araújo, está brincando com os servidores desta Casa. Em Pela Ordem, o vereador 

Fernando Dantas Torres solicitou que a Presidente, vereadora Eremita Mota de Araújo, 

informasse se houve reunião da Mesa Diretiva da Câmara Municipal de Feira de Santana e 

se houve qual foi o meio de comunicação utilizado para comunicar aos membros da Mesa? 

Pois, não recebeu nenhuma comunicação sobre reunião da Mesa Diretiva assim como os 

vereadores Josse Paulo Pereira Barbosa e Edvaldo Lima dos Santos. “Vou repetir. Não 

houve nenhuma reunião da Mesa eu apenas disse aqui que houve reunião com a comissão 

dos efetivos”. Em Pela Ordem, o vereador Valdemir da Silva Santos disse que mais uma 

vez vai repetir que o vereador Josse Paulo Pereira Barbosa tem que pensar antes de 

pronunciar alguma coisa nesta Casa. Pois, mais uma vez ele lança alguma coisa que não 

aconteceu. O edil Fernando Dantas Torres disse que o edil Josse Paulo Pereira Barbosa está 

com a razão, pois estão usando o nome da Mesa Diretiva, já o parlamentar Josse Paulo 

Pereira Barbosa afirmou que a informação consta no Diário Oficial do Município. Em Pela 

Ordem, o vereador Edvaldo Lima dos Santos solicitou que a Mesa Diretiva consultasse o 

Plenário a respeito da possibilidade de votação em bloco dos Projetos pautados para a 

Ordem do Dia. Desta foram, durante a Ordem do Dia, foram apreciadas as seguintes 

proposições: < Em Pela Ordem, o vereador Fernando Dantas Tores alertou que os projetos 

não poderiam ser votados em bloco, uma vez que os ritos de votação eram diferentes: dois 

em primeira discussão e o projeto n°50/2022 em discussão única. Em Pela Ordem, o 

vereador José Carneiro Rocha questionou se o Projeto de Lei Ordinária nº 032/2022 

continha o abaixo-assinado exigido pela lei anexado, cuja falta impediria a tramitação do 

projeto. Em Pela Ordem, o parlamentar Josse Paulo Pereira Barbosa, em resposta ao 

vereador Valdemir da Silva Santos, solicitou que constasse em Ata que a Portaria nº 

05/2023 na qual a Presidente convoca  uma comissão em nome da Mesa Diretiva. “Vossa 

excelência está com razão, está usando o nome da Mesa para fazer as ‘merdas’. Pois, está 

escrito Mesa Diretiva. A Presidenta da usando o nome da Mesa pra fazer as ‘merdas’ aqui 

na Casa. Perseguindo os assessores de vereadores, perseguindo os efetivos e perseguindo a 



 

 

 

 

 
 

Feira de Santana 

CÂMARA  MUNICIPAL 
  Casa da Cidadania 

 

147 

 

RD 202324 

todos aqui na Casa”. Os vereadores Eremita Mota de Araújo e Fernando Dantas Torres 

solicitaram a transcrição do trecho acima citado integralmente. Em Questão de Ordem, o 

vereador Sílvio de Oliveira Dias esclareceu ao Lider do Governo, edil José Carneiro Rocha, 

que o Projeto de Lei Ordinária nº 032/2022 denomina uma via pública em abertura, nova, 

onde ainda que não há moradores, daí porque não há necessidade de uma abaixo-assinado 

anexado ao projeto. Em Pela Ordem, o vereador Luiz Augusto de Jesus revelou ser coautor 

da lei de autoria do ex-vereador Getúlio Barbosa, Lei Municipal que condiciona a 

denominação de logradouros públicos a realização de uma reunião e de um abaixo-assinado 

juntamente. Em Pela Ordem, o parlamentar José Carneiro Rocha disse que teria que 

concordar com o edil Sílvio de Oliveira Dias, pois se não há moradores não tem como fazer 

abaixo-assinado, o que evidencia que o projeto está correto. Em Pela Ordem, o vereador 

Luiz Augusto de Jesus lembrou que a vereadora Eremita Mota de Araújo, a pedido do 

Ministério Público, teve que revogar uma lei que denominava um logradouro. Toda rua tem 

um morador. A vereadora Eremita Mota de Araújo revelou que estava no seu primeiro 

mandato e que foi uma ação equivocada, sendo posteriormente corrigida.  Em Pela Ordem, 

o vereador Luiz Augusto de Jesus leu trecho da Lei Municipal que exige a anuência de pelo 

menos cinquenta e um por cento dos moradores para que o logradouro seja nomeado. Em 

Questão de Ordem, o vereador Silvio de Oliveira Dias ponderou que a Lei Municipal 

mencionada pelo edil Luiz Augusto de Jesus, no artigo terceiro, deixa claro que se tratam 

de logradouros habitados, fato que dista da sua proposição. Em Questão de Ordem, o 

vereador Luiz Augusto de Jesus defendeu a tese de que se o logradouro não é habitado, a 

competência para propor a denominação é do Executivo Municipal. Em Pela Ordem, o 

edil Josse Paulo Pereira Barbosa solicitou compreensão do vereador Luiz Augusto de Jesus, 

pois trata-se de uma via que ainda será aberta. Revelou que também tem projeto 

denominando logradouros que ainda não têm moradores. Prosseguindo, em primeira 

discussão foram aprovados, pela maioria dos edis presentes, com votos contrários dos 

vereadores Luiz Augusto de Jesus e Fernando Dantas Torres, o Parecer exarado pela 

Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) favorável à tramitação do Projeto de 

Lei Ordinária n/nº 032/2022, de iniciativa do vereador Sílvio de Oliveira Dias, assim como 

a mencionada proposição. Cabe registrar que na votação do parecer da CCJR, usou a 

palavra o edil Luiz Augusto de Jesus. Em votação, pronunciaram-se os edis José Carneiro 

Rocha, Jurandy da Cruz Carvalho, Luiz Augusto de Jesus, Fernando Dantas Torres, 

Valdemir da Silva Santos e Josse Paulo Pereira Barbosa. A vereadora Eremita Mota de 

Araújo e o edil Fernando Dantas Torres solicitaram constar em Ata que o vereador 

Fernando Dantas Torres afirmou que a Presidente “tem muito pouco raciocínio”. Em 
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primeira discussão, o Projeto de Lei Ordinária n/nº 108/2021, de iniciativa do vereador 

Edvaldo Lima dos Santos, foi retirado de pauta a pedido do autor. Em Pela Ordem, o 

vereador José Carneiro Rocha solicitou que a Mesa Diretiva submetesse ao Plenário a 

possibilidade de votação em bloco dos Projetos de Decreto Legislativo nºs 037/2022, de 

iniciativa do vereador Sílvio de Oliveira Dias e 050/2022, de autoria do edil Ivamberg dos 

Santos Lima, cujo pleito, após consulta ao Plenário, foi aprovado pela unanimidade dos 

parlamentares presentes. Sendo assim, em discussão única e de maneira englobada, foram 

aprovados pela unanimidade dos edis presentes, os Pareceres  exarados pelas Comissões de 

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

de Saúde, Assistência Social e Desporto (CSAD) ambos favoráveis à tramitação do Projeto 

de Decreto Legislativo nº 037/2022; e da Comissão Especial para Conceção de Honrarias 

favorável à tramitação do Projeto de Decreto Legislativo nº 050/2022, respectivamente de 

iniciativa dos vereador Sílvio de Oliveira Dias e Ivamberg dos Santos Lima, assim como as 

mencionadas proposições. Prosseguindo, em votação única, o Requerimento nº 038/2022, 

de iniciativa do Edvaldo Lima dos Santos, foi aprovado pela unanimidade dos edis 

presentes. O edil Fernando Dantas Torres solicitou inscrição em Explicações Pessoais e a 

Presidente, vereadora Eremita Mota de Araújo, esclareceu que a inscrição se encerra no 

final do Grande Expediente. O vereador Fernando Dantas Torres lembrou que quando era 

Presidente, as inscrições poderiam ser feita nesse momento da Sessão. Em Pela Ordem, o 

edil Jose Carneiro Rocha frisou que as inscrições são requeridas ao final do Grande 

Expediente. Na sequência, conforme solicitação do edil Petrônio Lima dos Santos foi 

observado um minuto de silêncio em respeito ao passamento do pastor Reginaldo Santos da 

Silva>. Nada mais havendo por tratar, a Presidente Eremita Mota de Araújo declarou 

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

para a próxima quinta-feira, dia vinte e três de fevereiro do ano em curso, à hora 

regimental, com a seguinte pauta: <matérias aptas à votação>. Para constar, eu, Rubem 

José Seixas Cardoso Filho, Redator de Debates, lavrei a presente Ata que segue à 

apreciação plenária, na forma regimental.       

 


