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Ata da 61ª 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 1º de 

junho de 2022. 

 

Ao primeiro dia do mês de junho 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 sexagésima primeira 

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. 

Em seguida, solicitou da primeira Secretária, vereadora Luciane Aparecida Silva Brito 

Vieira, a leitura das matérias previamente constantes para o Expediente do dia, que vão a 

seguir: <Projetos de Lei n/nºs 050 e 051/2022, respectivamente, de autoria do edil Edvaldo 

Lima dos Santos, que: “Considera de utilidade pública a Associação Sistema Cultural e 

Teatral de Missões Evangelísticas Mensageiros do Reino da Luz, e dá outras providências” 

e do vereador Ivamberg dos Santos Lima, que: “Considera de utilidade pública a 

Associação Cultural de Capoeira Lendas da Bahia”. Pareceres exarados pela Comissão de 

Finanças, Orçamento e Fiscalização (CFOF) de nº 51/2022, opinando pela tramitação do 

Projeto de Lei nº 038/2022, de lavra do prefeito Colbert Martins da Silva Filho e de nºs 52 e 

53/2022, desfavoráveis à tramitação das Emendas nºs 01 e 02/2022 ao Projeto de Lei nº 

045/2022, respectivamente, de iniciativa dos vereadores Sílvio de Oliveira Dias e Edvaldo 

Lima dos Santos. Parecer nº 72/2022, exarado pela Comissão de Constituição, Justiça  e 

Redação (CCJR), opinando pelo indeferimento do Ofício nº 101/2022, de lavra do prefeito 

Colbert Martins da Silva Filho, por ausência de atendimento de requisito legal, qual consta 
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conduta ilibada e notório saber jurídico, nos termos da Lei Complementar nº 02/1995. 

Parecer nº 02/2022, exarado pela Comissão de Obras, Urbanismo, Infraestrutura Municipal, 

Agricultura e Meio Ambiente da Câmara Municipal de Feira de Santana (COUIAMA), 

opinando pelo deferimento da tramitação do Projeto de Lei nº 038/2022, de autoria do 

prefeito Colbert Martins da Silva Filho. Parecer exarado pela Comissão Especial para 

análise de concessão de honraria opinando pelo deferimento da concessão de Título de 

Cidadão Feirense ao Frei José Jorge Rocha, de lavra do edil Fernando Dantas Torres. 

Parecer nº 073/2022, exarado pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação – CCJR, 

opinando pelo deferimento da tramitação do Projeto de Resolução nº 745/2022, iniciativa 

de diversos edis. Requerimentos nºs 185 e 186/2022, ambos de iniciativa do parlamentar 

Flávio Arruda Morais. Indicações nºs 899 a 909/2022, de autoria dos vereadores Sílvio de 

Oliveira Dias, Josse Paulo Pereira Barbosa, José Carneiro Rocha, José da Costa Correia 

Filho e Flávio Arruda Morais. Moção nº 052/2022, de autoria do edil Flávio Arruda 

Morais. Correspondência: Ofício s/n, datado de 29 de maio do ano em curso e assinado 

pelo Sr. Geraldo Guerra, representante da Associação dos Diplomados da Escola Superior 

de Guerra Delegacia da Bahia (ADESG), solicitando a utilização da Tribuna Livre para 

explanar acerca da Pós-Graduação em Gestão Política e Planejamento Estratégico da 

mencionada instituição em parceria com a UNEB e outras informações>. Neste momento, o 

Termo de Encerramento da 59ª Sessão Ordinária e as Atas das 58ª e 60ª Sessões Ordinárias 

foram submetidos à apreciação plenária e aprovados pela unanimidade dos edis presentes. 

Na sequência, o Presidente desta Casa, edil Fernando Dantas Torres, assumiu o comando da 

Mesa Diretiva. Em Questão de Ordem, o edil Jurandy da Cruz Carvalho (PL) registrou a 

presença do Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano, Sr. Sérgio Barradas 

Carneiro, na galeria desta Casa. Em seguida, a presente Sessão foi suspensa por alguns 

minutos para que o referido secretário se pronunciasse à tribuna. Reaberta a Sessão, o 

segundo Vice-Presidente deste Legislativo, parlamentar Josse Paulo Pereira Barbosa, 

assumiu o comando da Mesa Diretiva e deu início ao Horário das Lideranças 

Partidárias, franqueando a palavra ao parlamentar Ivamberg dos Santos Lima (PT), o 

qual, também no tempo da vereadora Eremita Mota de Araújo (PSDB), comentou que na 

Ordem do Dia da presente data será apreciado o Parecer contrário, exarado pela CCJR, à 

tramitação do Ofício nº 101/2022 que solicita a recondução do advogado Carlos Moura 

Pinho à Procuradoria Jurídica do Município. Depois, fez algumas reflexões sobre a atuação 

do mencionado Procurador ao expôr publicações feitas por jornais, blogs  e diários, em 

momentos diferentes, mostrando que o advogado Moura Pinho proferiu termos que 

desabonaram esta Câmara. Depois, solicitou exibição de um áudio comprovando a forma 
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como este advogado se referiu à diretoria da APLB Sindicato, professora Marlede. Desse 

modo, o orador salientou que, além do que foi exposto, o referido Procurador permite que 

advogados pagos pelo Fundo Municipal de Saúde trabalhem na própria Procuradoria como 

ficou constatado pela Comissão Parlamentar de Inquério (CPI) da Saúde. Externou também 

que ele vetou os projetos de autoria dos vereadores que beneficiam o povo, vetou e 

judicializou a Lei de Diretrizes Orçamentários (LDO), tornando sem efeito as Emendas 

Impositivas dos edis, além de agir com desrespeito recorrentemente contra alguns 

parlamentares deste Legislativo. Assim, o edil Ivamberg Lima destacou que seria imoral 

autorizar a recondução deste advogado ao cargo de Procurador Jurídico do Município. Por 

fim, o orador disse que cada vereador pode fazer o seu juízo de valor e decidir como votar, 

pois seu intuito não foi mudar o voto de ninguém, mas incentivar os colegas a fazerem uma 

reflexão. Em Questão de Ordem, o parlamentar José da Costa Correia Filho (PATRI) 

destacou que equívocos estavam sendo cometidos durante a presente Sessão e solicitou que 

o Gerente Legislativo, Sr. Eduardo Pimentel, participasse dos trabalhos legislativos deste 

dia. Em Pela Ordem, o edil Edvaldo Lima dos Santos (MDB) frisou que esta Casa era 

democrática, de modo que o áudio apresentado pelo orador à tribuna deveria ser executado. 

Logo após, o parlamentar Luiz Augusto de Jesus (UB e Liderança do Governo) disse 

que esta Casa não está agindo de acordo com o Regimento Interno. Ao vereador Edvaldo 

Lima dos Santos, disse que se o filho deste tivesse sido escolhido como secretário 

municipal ele não estaria criticando o Prefeito Colbert Martins da Silva Filho. Lembrou que 

o filho do vereador exerceu o cargo de Subprocurador junto com o Procurador Geral do 

Município, advogado Carlos Moura Pinho. Solicitou respeito por estar no uso da palavra e 

argumentou que o direito de um vereador é extensivo a todos os demais. Em aparte, o edil 

José Carneiro Rocha disse que o colega Edvaldo Lima dos Santos (MDB) estava 

desrespeitando os demais parlamentares. Questionou se a Casa da Cidadania agora tinha 

dono. Neste momento, o segundo Vice-Presidente na condução da Mesa Diretiva, edil Josse 

Paulo Pereira Barbosa, suspendeu momentaneamente a presente Sessão. Reaberta a Sessão, 

o edil José Carneiro Rocha prosseguiu no aparte concedido pelo tribuno Luiz Augusto de 

Jesus, dizendo que reage a determinadas situações porque não tem ‘sangue de barata’, 

principalmente quando escuta pessoas sem o devido equilíbrio para o debate. Salientou que 

o discurso do vereador Ivamberg dos Santos Lima é pertinente a quem pertence à oposição, 

entretanto, quanto ao vereador Edvaldo Lima dos Santos que atacava o vereador Luiz 

Augusto de Jesus, com palavrões e gritos com o intuito de amedrontá-lo, opinou que é 

preciso ter uma atitude. Quanto ao vereador Josse Paulo Pereira Barbosa, salientou que este 

quer ser o dono da Casa da Cidadania, porém está apenas presidindo a Sessão 
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pessimamente devido a falta de equilíbrio e desconhecimento do Regimento Interno para 

manter a Sessão sustentável. Ao vereador Ivamberg dos Santos Lima, observou que as 

críticas ao procurador Geral do Munícipio, advogado Carlos Moura Pinho, se aplicam 

também a esta Casa, pois alguns membros deste Parlamento quando se dirigem às 

autoridades constituídas sempre é de forma ofensiva, com xingamentos e desrespeito. Ao 

retomar o discurso, o tribuno Luiz Augusto de Jesus disse que esta Casa está em tom de 

ameaça, pois o Presidente dos trabalhos legislativos, edil Josse Paulo Pereira Barbosa, disse 

que uma pessoa iria dar um tapa na sua cara. Afirmou que ameaças estão ocorrendo 

frequentemente nesta Casa Legislativa e lembrou que isso nunca existiu. Revelou que 

sempre está pedido a Jesus Cristo que lhe dê calma e discernimento, pois seus familiares 

assistem a Sessão, assim como a família dos demais parlamentares. Disse que esta Casa 

está em descredito nas ruas, nas esquinas e nos bares devido à maneira como está sendo 

conduzida. Em Pela Ordem, a vereadora Eremita Mota de Araújo (PSDB) registrou que os 

problemas ocorriam nesta Casa porque alguns parlamentares não gostavam das críticas 

feitas ao Prefeito Colbert Martins da Silva Filho. Na sequência, o vereador Edvaldo Lima 

dos Santos (MDB) na condição de Vice-Presidente da CCJR, procedeu a leitura do Parecer 

exarado pela referida Comissão ao Ofício encaminhado a esta Casa pelo Governo 

Municipal, para recondução do Sr. Carlos Alberto Moura Pinho ao cargo de Procurador 

Geral do Município. O citado Parecer, que posiciona-se contrário à supracitada indicação 

do Poder Público, justifica a sua decisão com base na ausência de atendimento de requisito 

legal, tanto em relação a conduta ilibada, quanto a notório saber jurídico. Finalizando, o 

vereador afirmou que a partir do indeferimento contido no Parecer da CCJR, o governo 

municipal terá de enviar a esta Casa uma Lista Tríplice com o nome de três advogados não 

só competentes, como de reputação ilibada, para aqui serem votados. Durante o 

pronunciamento do orador à tribuna, o edil José Carneiro Rocha (MDB) registrou que foi 

alvo de ameaças do vereador Josse Paulo Pereira Barbosa, segundo Vice-Presidente desta 

Casa. Em Pela Ordem, o edil Luiz Augusto de Jesus (UB) referiu-se ao pronunciamento 

feito pelo parlamentar Edvaldo Lima dos Santos (MDB) ao dizer que as proposições 

deveriam seguir em tramitação e, durante a apreciação, estas poderiam ser aprovadas ou 

rejeitadas. Logo após, o parlamentar José da Costa Correia Filho (PATRI) disse que 

dará entrada em um Projeto de Lei solicitando a realização de um concurso público para 

contratação da Guarda Legislativa ao tempo em que autorizou a Mesa Diretiva a fazer 

mudanças que achasse pertinente na matéria e destacou que o Projeto foi elaborado com 

base em outras Casas Legislativas. Em aparte, o parlamentar Fernando Dantas Torres disse 

que este seria um projeto bom, mas era necessário dotação orçamentária, além disso, 
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mencionou que a Casa é bem cuidada pela guarda municipal. Oportunamente, o orador à 

tribuna interrogou se a Câmara tem contrato com a guarda municipal, momento em que o 

edil Fernando Torres respondeu que uma das obrigações da guarda é cuidar do patrimônio 

da prefeitura, como é o caso do prédio da Câmara de Vereadores. Também afirmou que um 

projeto deste tipo só pode ser elaborado pela Mesa Diretiva. De volta à palavra, o orador 

José da Costa Correia Filho frisou que apresentará o Projeto de Lei à Mesa Diretiva e ela 

decide se deve ou não analisá-lo. Findando seu pronunciamento, o orador agradeceu ao 

Superintendente de Operações e Manutenção, Sr. João Vianey e sua equipe pelo asfalto 

colocado na rua da Canoa, no bairro Rua Nova. Em Pela Ordem, o vereador Edvaldo Lima 

dos Santos (MDB) sugeriu que o parlamentar José da Costa Correia Filho (PATRI) 

solicitasse ao supracitado Superintendente de Operações e Manutenção melhorias na Rua 

El Salvador. Na sequência, o edil Flávio Arruda Morais (PSB) registrou e teceu 

comentários elogiosos  à quinta etapa da Canoagem que ocorreu no último domingo em 

Santo Estevão, realizada pelo Governo Estadual, com o apoio do deputado Ângelo 

Almeida. Depois, externou que a maioria dos condomínios Minha Casa Minha Vida não 

possuem Código de Endereçamento Postal (CEP), o que dificulta a entrega de documentos 

e encomendas, em razão disso, requereu que a Secretaria de Habitação adotasse 

providências. Em aparte, o edil Luiz Augusto de Jesus sugeriu que o colega fizesse um 

Requerimento em nome de todos os edis para que seja aprovado e em seguida encaminhado 

para a secretária Cíntia Machado e para os Correios. Em aparte, o vereador Marcos Antônio 

dos Santos Lima sugeriu que o orador verificasse se todas as ruas dos condomínios já são 

registradas na prefeitura e, caso não sejam, que faça um Projeto criando nomes das ruas e 

após aprovação deste encaminhe para a Secretaria de Planejamento que é a responsável 

pela aquisição do CEP. Findando seu discurso, o orador disse que acatará as sugestões dos 

colegas. Na sequência, o vereador Jurandy da Cruz Carvalho (PL) referindo-se à 

dificuldade de interlocução que está havendo entre o Poder Público Municipal e esta Casa, 

sugeriu que o prefeito Colbert Martins da Silva Filho colocasse representantes como Sérgio 

Barradas Carneiro, que hoje esteve nesta Tribuna, e Fernando de Fabinho, atual Vice-

Prefeito, para intermediar os debates acerca das diversas matérias que aguardam aprovação 

por parte deste Legislativo, e, em muitos casos, são de grande relevância para a população, 

que fica prejudicada pelo atraso nas votações. Disse ainda que tanto Sérgio Carneiro, 

quanto Fernando de Fabinho são políticos experientes, tarimbados e profundos 

conhecedores das questões relativas ao governo do qual fazem parte, e certamente seriam 

muito eficientes como intermediários entre o legislativo e o executivo municipal. 

Prosseguindo, o vereador Fernando Dantas Torres (PSD) saudou a Casa na pessoa do 
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Presidente dos trabalhos legislativos, edil Jose Paulo Pereira Barbosa e a galeria, em nome 

do seu amigo Osvaldo, o qual disse exercer um jornalismo independente. Afirmou que o 

jornalista fala do governo da maneira como o povo sente vontade de expressar. Salientou 

que o Rota da Informação é um veículo que tem o apoio do cidadão e do político Fernando 

Torres. Em seguida, narrou que hoje está pautada a recondução do advogado Carlos Moura 

Pinho para mais três anos à frente da Procuradoria Geral do Município. Adiantou que a 

vereadora Eremita Mota de Araújo terá o seu apoio para presidir esta Casa a partir do 

próximo ano. Quanto ao Procurador, esclareceu que o prefeito manda o nome e o 

Legislativo aprova quando acha que deve trabalhar os três anos na procuradoria, porque 

tem que ter uma convivência com a Casa da Cidadania, com o Poder Judiciário e 

principalmente com o Executivo, pois são três anos de independência. Aventou que com os 

secretários poderia ser da mesma forma chancelados e aprovados pela Câmara Municipal, 

pois acabaria com as chantagens do prefeito se quiser demitir no outro dia. Sugeriu ao 

Presidente dos trabalhos legislativos, parlamentar Josse Paulo Pereira Barbosa, que 

suspendesse a presente Sessão por vinte minutos, após o Pequeno Expediente, para que os 

aliados analisassem se valeria a pena aprovar o advogado Moura Pinho para mais um 

mandato a frente da Procuradoria. Advertiu que esta Casa não pode indicar nome, pois se 

trata de uma prerrogativa do Executivo Municipal, porém tem que verificar se o indicado 

tem notável saber jurídico e se terá uma convivência harmônica com a Câmara, com o 

Judiciário e com o próprio prefeito. Neste momento, o segundo Vice-Presidente desta Casa, 

vereador Josse Paulo Pereira Barbosa, consultou o Plenário quanto à suspensão da presente 

Sessão por vinte minutos após o Horário das Lideranças Partidárias, o que foi aprovado por 

unanimidade dos presentes. Depois, o vereador Jhonatas Lima Monteiro (PSOL) 

referindo-se à questão da recondução do Sr. Carlos Alberto Moura Pinho para o cargo de 

Procurador Geral do Município, afirmou que, durante o tempo em que esteve à frente da 

Procuradoria, ele atuou como advogado dos maus feitos do Prefeito, em muitos casos, 

inclusive, de modo partidário, já que por diversas vezes posicionou-se publicamente de 

modo a desqualificar vereadores, líderes comunitários e sindicalistas que buscam apenas 

defender seus direitos, ou desempenhar suas atividades parlamentares, no caso dos 

vereadores. Prosseguindo, disse que o Sr. Moura Pinho, ao longo do tempo em que esteve à 

frente da Procuradoria Geral promoveu a criminalização da luta social, da qual foram 

vítimas, por exemplo, o Sr. Cassiano, representante da comunidade quilombola da Lagoa 

Grande, bem como ele próprio, que na condição de vereador apenas busca exercer o seu 

mandato e hoje responde a dois processos movidos pelo referido procurador, naturalmente 

com o aval do Prefeito Colbert Martins. Finalizando, na condição de oposição, posicionou-
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se contrário à recondução do Sr. Carlos Alberto Moura Pinho ao cargo de Procurador Geral 

do Município, vez que a considera ilegal e imoral, diante de tudo o que por ele foi feito até 

aqui. Dando continuidade, o vereador Sílvio de Oliveira Dias (Liderança da Oposição) 

saudou a imprensa pelo seu dia e salientou que esta classe garante a democracia, pois 

cumpre o papel de informar de forma isenta, relatando os fatos. Depois, disse que a 

prefeitura acreditou que poderia governar independente da Câmara Municipal, 

desconsiderando a democracia, a Constituição e a harmonia entre os poderes, de modo que 

colocou esta Casa como sua inimiga, utilizando-se para isso do Procurador do Município, 

Carlos Moura Pinho, de modo que este excedeu seu papel e passou a desempenhar sua 

função de acordo com sua bandeira política. Detalhou o desrespeito sofrido pelos 

vereadores através do supracitado procurador, citou que este tomou posições contrárias às 

decisões desta Casa e tentou coibir as ações deste Parlamento, além de acionar vereadores 

diretamente, pois considera que se um vereador participa de manifestações públicas, 

intermediando o diálogo com o Poder Executivo, está insuflando a população. Diante do 

exposto, o orador disse que os vereadores de oposição decidiram votar contra a recondução 

do mencionado advogado ao cargo e opinou que todos os edis deveriam fazer o mesmo em 

razão dos ataques sofridos por esta Casa, pelo desrespeito com a CPI da Saúde, pela 

tentativa de invasão do Plenário e pelas ações judiciais contra o Parlamento. Neste 

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

Mesa Diretiva. Continuando, o edil Josse Paulo Pereira Barbosa (PSC) disse que hoje foi 

ofendido de forma terrível, mas não iria se deixar contaminar com coisas ruins. Em 

seguida, disse que hoje é o Dia da Imprensa e prestou homenagens aos profissionais que 

cobrem os trabalhos desta Casa Legislativa. Argumentou que a impressa brasileira e 

mundial luta em favor dos desfavorecidos, pois não fosse esta atuação as desigualdades 

seriam maiores. Ressaltou que a imprensa brasileira é bem representada. Antecipou que 

hoje à noite será realizada uma Sessão Solene cujos palestrantes serão os radialistas Dilson 

Barbosa, Valter Vieira e Juarez Fernandes e o jornalista Valdomiro Silva. Frisou que hoje 

serão entregues certificados pelos vereadores e em seguida será servido um coquetel para 

os homenageados. Finalizou com o lema liberdade sempre. Posteriormente, o edil Petrônio 

Oliveira Lima (REP) saudou o amigo Pedro Justino e o ex-vereador Antonio Carlos 

Passos Ataíde, presentes na Galeria, e enunciou que os colegas precisam ter respeito mútuo,  

bem como respeitar os poderes Legislativo e Executivo, pois, a seu ver, cada um indica 

pessoas de sua confiança para ocupar um cargo, assim como fazem os vereadores quando 

escolhem pessoas para lhes assessorar, observando afinidade e condições técnicas para tal, 

o que ele acredita que o Sr. Moura Pinho possui. Depois, registrou que os eventos que 
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ocorrem no Ária Hall estão atrapalhando o trânsito na Avenida Presidente Dutra, pois os 

motoristas estão estacionando em local impróprio e ocupando as vias, de modo que a 

Polícia Militar e  a Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) precisam adotar 

providências antes que ocorra um acidente grave. Na sequência, o parlamentar Emerson 

Costa dos Santos (DC) parabenizou o deputado Ângelo Almeida pela intervenção feita 

junto aos Correios a fim de que o CEP dos condomínios Minha Casa Minha Vida fossem 

cadastrados, pois os moradores estavam com muita dificuldade principalmente para 

realizarem compras pela internet. Salientou que agora é preciso que a prefeitura, através do 

Plano Gestor, registre estes CEPs. Depois, mencionou que o site O Protagonista publicou 

uma matéria relatando que uma senhora de oitenta anos com problema cardíaco está há 

dezesseis dias aguardando a regulação do estado, mesmo o Hospital Dom Pedro de 

Alcântara possuindo doze leitos desocupados, isto porque a prefeitura não cria uma 

regulação municipal. O edil expôs que o gestor da Santa Casa de Misericórdia já ofereceu à 

prefeitura estas UTIs por um preço simbólico, porém o prefeito Colbert Martins da Silva 

Filho e o Secretário de Saúde, Sr. Marcelo Britto, não aceitaram, apenas por razões 

políticas. Afirmou que o mundo político é cruel, pois o interesse próprio é maior do que o 

fator humanitário. Por fim, clamou ao prefeito municipal que faça o contrato com o 

Hospital Dom Pedro em prol do bem das pessoas. Em aparte, o edil Luiz Augusto de Jesus 

sugeriu que o colega formasse uma comissão para solicitar ao Secretário de Saúde do 

Estado da Bahia que fizesse convênio com o mencionado hospital. Oportunamente, o 

primeiro Vice-Presidente, edil Silvio de Oliveira Dias, registrou que o Hospital Dom Pedro 

de Alcântara funcionava com o apoio das emendas impositivas e do Deputado Federal José 

Neto, que conseguiu o credenciamento do Planserv e de dez unidades de terapia intensiva 

(UTIs). Por fim, comentou que o Governo Municipal não concedia auxílio à referida 

unidade de saúde. Em Pela Ordem, o vereador Jhonatas Lima Monteiro (PSOL) solicitou 

que fosse registrado em ata que a Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS) 

completou quarenta e seis anos de existência no dia anterior e externou que a instituição 

prestava um serviço de extrema importância à sociedade. Ao concluir, disse que 

apresentaria uma Moção de Congratulação à referida instituição de ensino superior. Em 

seguida, o primeiro Vice-Presidente discorreu sobre a importância da referida universidade 

e congratulou a comunidade acadêmica. Em Pela Ordem, o edil Luiz Augusto de Jesus 

(UB) declarou que diversas universidades do interior da Bahia apresentaram um manifesto 

para reclamar sobre a baixa porcentagem de aumento salarial. Dando prosseguimento, o 

vereador Luiz Ferreira Dias (Avante) inicialmente parabenizou a todos os profissionais 

de imprensa de Feira de Santana pela passagem do seu dia, comemorado nesta data, 
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apelando pela maior valorização da categoria, tanto por parte do Poder Público, quanto por 

parte desta Casa. Em seguida, saudou a tropa do Grupamento de Bombeiros Militar na 

pessoa do Tenente Coronel Adriano Oliveira Bartolino, e disse que em 2018 apresentou 

nesta Casa um projeto que criou o Dia Municipal do Corpo de Bombeiro Militar através da 

Lei 3.824. Finalizando, referiu-se ao bom andamento de sua campanha para Deputado 

Estadual, agradecendo a todos pelo apoio e reiterando o seu empenho na luta pela defesa 

dos interesses da população. Em aparte, os edis Flávio Arruda Morais (PSB) e Luiz 

Augusto de Jesus (UB). Na sequência, a presente Sessão foi suspensa por vinte minutos 

para que os parlamentares aliados se reunissem para discutir sobre o Ofício nº 101/2022, de 

autoria da Prefeitura Municipal, que versava sobre a recondução do advogado Carlos 

Alberto Moura Pinho ao cargo de Procurador Geral do Município no período de junho de 

2022 a junho de 2024. Reaberta a presente Sessão, o Presidente desta Casa, edil Fernando 

Dantas Torres, no comando dos trabalhos legislativos, realizou chamada nominal, 

oportunidade na qual constatou-se que o edil Pedro Cícero Marcenio Silva não estava no 

Plenário, entretanto, em seguida, este retornou à Sessão. Durante a Ordem do Dia, foi 

apreciada a seguinte proposição: <Em primeira discussão, o Projeto de Lei Ordinária nº 

045/2022, de lavra do Poder Executivo, com Pareceres exarados pela Comissão de 

Constituição, Justiça e Redação – CCJR e pela Comissão de Finanças, Orçamento e 

Fiscalização – CFOF, e Emendas nºs 01 e 02/2022, respectivamente, de autoria dos edis 

Silvio de Oliveira Dias e Edvaldo Lima dos Santos, tendo a primeira Parecer favorável 

exarado pela CCJR e Parecer contrário exarado pela CFOF e a segunda Pareceres 

contrários exarados pela CCJR e CFOF. Em votação ao Parecer favorável à Emenda nº 

01/2022, exarado pela CCJR, este foi aprovado por unanimidade dos presentes. Em votação 

ao Parecer contrário à Emenda nº 01/2022, exarado pela CFOF, este foi aprovado por 

maioria, com votos favoráveis dos edis Jurandy da Cruz Carvalho, José da Costa Correia 

Filho, Ronaldo Almeida Caribé, Valdemir da Silva Santos, José Carneiro Rocha, José 

Marques de Messias, Petrônio Oliveira Lima e Luiz Augusto de Jesus. Vale registrar que, 

ainda em votação aos Pareceres, franqueou-se a palavra aos edis Silvio de Oliveira Dias e 

Luiz Augusto de Jesus. Em Pela Ordem¸ o edil Josse Paulo Pereira Barbosa registrou que 

precisaria se ausentar da presente Sessão para participar de uma audiência. Em Pela 

Ordem, o edil Jhonatas Lima Monteiro consultou a Divisão Legislativa desta Casa como 

proceder tendo em vista que o Parecer contrário à Emenda nº 01/2022 foi aprovado por 

maioria dos parlamentares presentes. Frisou que a referida emenda tinha uma sustentação 

orçamentária no aspecto técnico. Oportunamente, o Presidente desta Casa teceu 

comentários acerca das Emendas supracitadas e destacou que era necessário analisar a 
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votação porque a Emenda nº 02/2022, futuramente, ocasionaria problemas para a Prefeitura 

Municipal. Em Pela Ordem, o edil Edvaldo Lima dos Santos solicitou que a Emenda nº 

02/2022 fosse lida pela primeira Secretária desta Casa, vereadora Luciane Aparecida Silva 

Brito Vieira. Oportunamente, o edil José Carneiro Rocha destacou que cada parlamentar 

votava naquilo que acreditava e destacou a importância da realização das festividades 

juninas. Logo após, o Presidente desta Casa teceu críticas à gestão pública municipal e 

ressaltou que esta deveria priorizar a segurança pública. Em Pela Ordem, o edil Marcos 

Antônio dos Santos Lima explicou que o valor devolvido por esta Casa à Prefeitura 

Municipal será investido na segurança pública. Em seguida, o edil Valdemir da Silva 

Santos reiterou a informação. Em Pela Ordem, o edil Luiz Augusto de Jesus registrou que 

o valor devolvido por esta Casa será utilizado para beneficiar a população feirense. Neste 

momento, a primeira Secretária fez a leitura dos Pareceres contrários à Emenda nº 02/2022. 

Em Pela Ordem, a vereadora Luciane Aparecida Silva Brito Vieira destacou que seus 

pares deveriam fazer a leitura das matérias pautadas para a Ordem do Dia. Em Pela 

Ordem, o edil Edvaldo Lima dos Santos destacou que a Emenda nº 02/2022 versava sobre 

a Secretaria Municipal de Comunicação, no entanto, durante a leitura desta, percebeu que 

havia menção à Secretaria Municipal de Prevenção à Violência. Desse modo, solicitou 

adiamento de pauta da emenda mencionada. Oportunamente, o Presidente desta Casa 

explicou que só poderia fazer a retirada de pauta da emenda mencionada. Em Pela Ordem, 

o edil Ronaldo Almeida Caribé registrou que era destemido e se posicionava politicamente. 

Em resposta, o Presidente Fernando Dantas Torres expôs que defendia a população feirense 

e salientou que o Prefeito Colbert Martins da Silva Filho deveria beneficiar o povo. Em 

Pela Ordem, o edil Silvio de Oliveira Dias destacou ter entendido o voto do edil Ronaldo 

Almeida Caribé. Em seguida, o edil Edvaldo Lima dos Santos solicitou retirada de pauta da 

Emenda nº 02/2022. Na sequência, o vereador Jurandy da Cruz Carvalho, enquanto 

Presidente da CFOF, prestou esclarecimentos acerca do Parecer à Emenda nº 02/2022. Em 

votação aos Pareceres ao Projeto de Lei nº 045/2022, franqueou-se a palavra ao edil José 

Carneiro Rocha e, em seguida, estes foram aprovados por unanimidade dos presentes. Em 

discussão à matéria supracitada, concedeu-se oportunidade de pronunciamento aos edis 

Jurandy da Cruz Carvalho, Edvaldo Lima dos Santos, Flávio Arruda Morais, Jhonatas Lima 

Monteiro, Luiz Augusto de Jesus, Pedro Cícero Marcenio Silva e Silvio de Oliveira Dias. 

Oportunamente, o Presidente desta Casa registrou a presença do Palhaço “Totolino” na 

galeria desta Casa. Durante os pronunciamentos à tribuna, a segunda Secretária desta Casa, 

vereadora Eremita Mota de Araújo, assumiu o comando da Mesa Diretiva. Vale registrar 

que, por conta do tempo regimental, a votação do Projeto de Lei nº 045/2022 será 



 

 

 

 

 
 

Feira de Santana 

CÂMARA  MUNICIPAL 
  Casa da Cidadania 

  

550 

 

RD 202261 

Ata republicada por incorreção 

transferida para a próxima Sessão Ordinária. Nada mais havendo por tratar, a segunda 

Secretária, vereadora Eremita Mota de Araújo, declarou encerrada a presente Sessão, às 

doze horas e vinte e seis minutos, sendo convocada outra para amanhã, dia dois de junho 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.       

 


