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Ata da 63ª 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 07 de 

junho de 2022. 

 

 Aos sete dias 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 terceira Sessão 

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

qual à exceção dos parlamentares  Emerson Costa dos Santos, Jhonatas Lima Monteiro e 

Marcos Antônio dos Santos Lima, compareceram os vereadores Edvaldo Lima dos Santos, 

Eremita Mota de Araújo, Fernando Dantas Torres, Flávio Arruda Morais, Ivamberg dos 

Santos Lima, 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, Pedro Cícero Marcenio Silva, Petrônio 

Oliveira Lima, Ronaldo Almeida Caribé, Sílvio de Oliveira Dias e Valdemir da Silva 

Santos. Amparado pelo Regimento Interno, o vereador Sílvio de Oliveira Dias, primeiro 

Vice-Presidente desta Casa, declarou aberta a presente Sessão e solicitou da vereadora 

Eremita Mota de Araújo, segunda Secretária, a leitura da Ata da Sessão anterior. 

Oportunamente, em Pela Ordem, o edil Edvaldo Lima dos Santos solicitou suspensão da 

sessão até que a transmissão ao vivo ocorresse, o que não foi acatado, pois, logo em 

seguida, a sessão passou a ser transmitida pelo youtube. Depois, foi solicitado da 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 

Ordinária n/nº 054/2022, de lavra do edil Marcos Antonio dos Santos Lima, que: “Dispõe 

sobre a alteração do Art. 3º, da Lei Municipal nº 3.481/2014, e dá outras providências”. 

Projeto de Decreto Legislativo nº 016/2022, de iniciativa do parlamentar Fernando Dantas 

Torres, que: “Dispõe sobre a concessão do Título de Cidadão Feirense ao Sr. Geraldo Alves 

Ferreira Júnior, e dá outras providências”. Requerimento nº 188/2022, de autoria do 

vereador Flávio Arruda Morais. Indicações nº 918 a 924/2022, de iniciativa dos vereadores 

Luiz Ferreira Dias, Ronaldo Almeida Caribé e Luciane Aparecida Silva Brito Vieira>. Na 

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

unanimidade dos edis presentes. Em Pela Ordem, o edil Josse Paulo Pereira Barbosa 
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(PSC) solicitou registro em ata da presença do senhor J. Vieira, na galeria desta Casa, assim 

como de outros jornalistas que hoje receberão certificados em homenagem ao Dia da 

Imprensa. Durante o Horário das Lideranças Partidárias, o vereador Edvaldo Lima dos 

Santos (MDB), também no tempo do edil Flávio Arruda Morais (PSB), demonstrou 

preocupação em razão de, mesmo após a Comissão de Constituição, Justiça e Redação 

(CCJR) ter dado Parecer contrário à recondução do Advogado Alberto Moura Pinho ao 

cargo de Procurador Jurídico do Município, o Ofício está pautado para apreciação na 

Ordem do Dia da presente data. Questionou qual vereador terá coragem de votar favorável 

à recondução do mencionado doutor. Expôs trechos do relatório da Comissão Parlamentar 

de Inquérito (CPI) da Saúde deste Parlamento que, além de outros, investigou também 

ações do Sr. Moura Pinho e que será encaminhado para a Polícia Federal. Em Pela Ordem, 

a vereadora Eremita Mota de Araújo passou o tempo do PSDB para o orador, o qual 

continuou advertindo que se este Legislativo aprovar a recondução do mencionado 

advogado demonstrará que se dobrou à Prefeitura Municipal e que possui comportamento 

de “lagartixa”. Externou que o relatório da CPI da Saúde deve ser imediatamente enviado 

para a Polícia Federal e para a Procuradoria Geral, pois ficou comprovado que a 

Procuradoria Jurídica do Município cometeu crime ao utilizar verba federal carimbada para 

a área da saúde para realizar pagamentos outros. Informou que se esta Casa reconduzir o 

supracitado Procurador ao cargo ele entrará no Ministério Público contra a decisão e 

apresentará os crimes cometidos pelo mesmo, os quais foram denunciados pela CPI da 

Saúde. Por fim, expôs a justificativa utilizada pela CCJR para indeferir a recondução do Sr. 

Moura Pinho ao expor que a Lei Complementar nº 02/1995 impede a investidura em casos 

de ausência de atendimento ao requisito legal, qual seja conduta ilibada e notório saber 

jurídico. Em Pela Ordem, o edil Luiz Augusto de Jesus (UB) solicitou que fosse constado 

em ata o pedido de um minuto de silêncio, ao final da sessão, em razão do falecimento do 

Sr. Godofredo Souza que prestou serviço nesta Casa e será sepultado na data de hoje. 

Oportunamente, o edil Silvio de Oliveira Dias solicitou registro em ata da presença do 

radialista Edilson Menezes, na galeria desta Casa, grande conhecedor da música baiana. 

Também registrou que o edil Jhonatas Lima Monteiro está em São Paulo participando de 

um evento da Coalisão Negra por Direitos e por isso não participará desta Sessão. Em Pela 

Ordem, o edil Edvaldo Lima dos Santos (MDB) informou que os comerciantes do 

Shopping Popular estão realizando uma manifestação na rua Sales Barbosa e solicitou 

suspensão da sessão no momento do Grande Expediente para que os edis pudessem apoiá-

los. Oportunamente, o edil Silvio de Oliveira Dias solicitou que o referido parlamentar 

refizesse seu pedido um pouco antes de iniciar o Grande Expediente. Logo após, o 
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vereador Valdemir da Silva Santos (PV) registrou que, na última semana, houve um 

intenso trabalho de conscientização sobre a importância do meio ambiente e mencionou a 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente ao destacar o trabalho prestado pelo Sr. João Dias. 

Declarou que foram promovidas diversas atividades nas unidades de ensino deste 

município, assim como no Casarão Olhos D’Água e no Parque da Lagoa. Expôs que tratar 

sobre o meio ambiente era algo de extrema importância, de modo que o poder público 

deveria priorizar a temática a fim de ampliar a conscientização da população, e agradeceu 

ao Secretário Municipal de Meio Ambiente, Sr. Antônio Carlos Daltro Coelho, ao frisar que 

este lhe convidou para participar de diversos eventos. Disse ainda que esteve em uma 

atividade promovida pela empresa Nestlé na Avenida Getúlio Vargas. Ao concluir, 

declarou que aqueles que se preocupavam com o meio ambiente preservavam as gerações 

futuras. Em seguida, o edil Luiz Augusto de Jesus (UB e Liderança do Governo), após 

saudar os presentes, registrou visitas que realizou no último final de semana nas localidades 

do distrito de Tiquaruçu. Disse que gostaria de agradecer o carinho com que foi 

recepcionado em todas as casas que visitou nos diversos povoados. Agradeceu às senhoras 

Diana e Rute e aos senhores “Lica”, Jailan e ao pastor Edilson. Em seguida, relatou notícia 

veiculada no site O Protagonista que segue na íntegra: “A direção do tradicional Instituto de 

Educação Gastão Guimarães (IEGG), em Feira de Santana, está cobrando por uma camisa 

alternativa para os alunos, porque o governo do estado ainda não distribuiu o fardamento 

2022 até este início de junho”. A denúncia foi feita ao Protagonista por pais de alunos, 

indignados. "Dizem que não têm as camisas azul e branca, distribuídas gratuitamente, mas 

tem a cinza, que a direção mandou fazer para cobrar R$ 35 reais", afirma uma mãe de 

aluno. "Não sei quem está mais errado nessa história toda: o governo do estado que não 

distribuiu ainda o fardamento, já no meio do ano, ou a diretoria, que está cobrando por uma 

coisa que deveria ser de graça", pondera uma outra mãe de aluno. Ambas pediram 

anonimato ao site, temendo represálias contra os filhos na unidade. O Protagonista manteve 

contato com a direção do Gastão Guimarães, de modo que uma funcionária confirmou que 

as camisas, na cor cinza, são vendidas por R$ 35 reais, "para o aluno que desejar". A 

servidora também confirmou que o governo do estado ainda não enviou camisas nas cores 

azul e branca este ano. "Tínhamos aqui algumas camisas azuis, mas muitos alunos não 

quiseram usar e também não dava pra todo mundo. Aí a direção resolveu fazer as camisas 

cinzas para substituir até a chegada das outras", afirmou a funcionária, que se identificou 

apenas como Denise. Ela confirmou, também, que o valor é R$ 35 por unidade "e não é 

aceito cartão". O site também manteve contato com o Núcleo Territorial de Educação de 

Feira de Santana (NTE 19). Uma funcionária, que se disse secretária da direção e não se 
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identificou, afirmou ao Protagonista que a denúncia de venda de camisas se tratava de 

mentira. "Isso não existe. A camisa que é vendida no Gastão, como em outras escolas, é do 

terceiro ano, mas por iniciativa dos alunos", afirmou a desinformada servidora. Ligamos 

duas vezes na tarde desta segunda-feira (06), para o NTE 19. A diretora Celinalva Paim 

Sobral Santos, professora e ex-diretora do colégio Ernesto Carneiro, não estava presente na 

unidade, segundo a secretária. O desconhecimento do NTE 19 sobre o fato é tão grave 

quanto a atitude da diretora Alfreda Xavier, de vender as camisas cinzas no Gastão 

Guimarães. Também é absurdo o atraso do governo do estado para enviar o fardamento, 

que é gratuito, aos alunos do IEGG. O Protagonista consultou um renomado advogado de 

Feira de Santana sobre o assunto. Segundo ele, as unidades públicas de ensino não podem, 

legalmente, por iniciativa própria, confeccionar fardamento e cobrar dos alunos. 

"Caracteriza-se improbidade administrativa. Além do mais, ainda existe a possibilidade de 

peculato, pois é preciso saber o destino dos valores arrecados com a venda dessas camisas", 

informa. O caso será levado ao Ministério Público pelas mães de alunos’. Durante sua fala, 

o orador concedeu aparte ao vereador Ivamberg dos Santos Lima (PT) que esclareceu que 

as camisas são destinadas aos alunos do 3ª série e que não é obrigatória a compra. Em Pela 

Ordem, o vereador Ivamberg dos Santos Lima (PT) afirmou que normalmente os alunos 

concluintes de escolas públicas e particulares fazem a camisa do 3º ano, como ocorreu no 

Colégio Gastão, camisa que a escola não vende, normalmente os alunos encomendam e 

pagam pela camisa, mas as camisas azuis e brancas estão disponíveis, não existe 

obrigatoriedade para uso da camisa de concluinte. Oportunamente, o edil Silvio de Oliveira 

Dias afirmou que os alunos do 3º ano realmente têm o costume de fazer esta camisa de 

conclusão. Posteriormente, o edil Josse Paulo Pereira Barbosa (PSC) comentou sobre as 

diversas ações propiciadas pelo Governador Rui Costa ao longo de sua gestão e destacou 

que este investiu mais de cento e vinte milhões de reais em Feira de Santana. Referiu-se ao 

edil Luiz Augusto de Jesus (UB) ao declarar que este sempre tecia críticas ao governador 

mencionado quando este, em sua opinião, era o maior responsável pelo desenvolvimento 

econômico da Bahia. Expôs que o Governador Rui Costa preocupava-se com a população 

baiana e, por isso, viabilizou a recuperação asfáltica e o saneamento básico de diversas 

localidades, assim como propiciou a construção de inúmeras unidades de saúde. Mencionou 

que, nas últimas pesquisas de intenção de voto para o Governo do Estado da Bahia, o 

candidato Jerônimo Rodrigues apareceu em primeiro lugar. Oportunamente, o primeiro 

Vice-Presidente desta Casa, edil Silvio de Oliveira Dias, no comando dos trabalhos 

legislativos, retomou o tempo de pronunciamento destinado ao orador à tribuna e teceu 

críticas ao parlamentar Luiz Augusto de Jesus (UB). Dando continuidade ao seu 
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pronunciamento, o edil Josse Paulo Pereira Barbosa (PSC) também teceu críticas ao 

vereador Luiz Augusto de Jesus (UB). Em aparte, o parlamentar Luiz Ferreira Dias 

(Avante) mencionou algumas ações realizadas pelo Governo do Estado em Feira de 

Santana. Ao prosseguir com seu discurso, o orador à tribuna disse que o Governador Rui 

Costa preocupava-se, sobretudo, com o âmbito educacional, pois propiciava a construção 

de um complexo educacional no bairro Aviário enquanto, durante gestões anteriores, 

poucas coisas foram feitas para beneficiar a população. Comentou que o Governo do 

Estado concedeu recursos financeiros para ampliar o Hospital Geral Clériston Andrade 

(HGCA) enquanto o Prefeito Colbert Martins da Silva Filho não se preocupava em 

viabilizar a construção do Hospital Municipal de Feira de Santana. Ao concluir seu 

discurso, comentou que o grupo do candidato a Governador do Estado da Bahia e ex-

Prefeito de Salvador, Sr. ACM Neto, estava preocupado com os avanços do candidato 

Jerônimo Rodrigues nas pesquisas de intenção de voto. Na sequência, o parlamentar José 

da Costa Correia Filho (PATRI) solicitou ao Prefeito Colbert Martins da Silva Filho 

providências para a comunidade e para os guetos. Depois, questionou ao Secretário de 

Saúde, Sr. Marcelo Britto, para onde devem ser encaminhadas as pessoas que necessitam 

fazer cirurgias de fimose, hérnia, mioma e vesícula, pois ele possui uma enorme quantidade 

de pedidos para esse fim. Perguntou à Sra. Sandra Peggy, diretora do Hospital Dom Pedro 

de Alcântara, qual o trabalho realizado pelo supracitado hospital pelo Sistema Único de 

Saúde (SUS) e questionou se ele pode encaminhar pessoas para operar no local. Questionou 

ao diretor do HGCA, Dr. José Carlos Pitangueira, quais procedimentos cirúrgicos são feitos 

neste hospital. Destacou que é preciso melhorar o sistema municipal e estadual de saúde. 

Por fim, o orador classificou como vergonhoso o caso de uma pessoa que pagou uma 

consulta na Casa de Saúde Santana e só conseguiu agendar a sua cirurgia para oito meses 

depois. Em Pela Ordem, o edil Edvaldo Lima dos Santos (MDB) destacou que o prefeito 

de Feira de Santana está incomunicável há uma semana. Logo após, o vereador Luiz 

Ferreira Dias (Avante) após saudar os presentes e parabenizar o edil José da Costa Correia 

Filho pelo seu pronunciamento, lamentou que o Prefeito Colbert Martins da Silva Filho 

esteja deixando tanto a desejar na área da saúde, apesar da sua condição de médico. 

Prosseguindo, protestou contra a falta de providências por parte do Poder Público para 

resolver o problema dos 55 agentes de endemias demitidos há quatro meses, sem condições 

de cumprir com seus compromissos ou sustentar as suas famílias, e sem que as autoridades 

competentes apresentem qualquer solução, apesar da relevância do trabalho desenvolvido 

pelos citados agentes, em prol da população. Durante sua fala, concedeu aparte ao edil 

Pedro Cícero Marcênio Silva. Posteriormente, o edil Ivamberg dos Santos Lima (PT) 
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referiu-se ao edil Luiz Augusto de Jesus (UB) ao elogiar a rede estadual de ensino e o 

Instituto de Educação Gastão Guimarães frisando que o Governo do Estado promovia a 

ampliação desta unidade através da construção de piscina, quadra poliesportiva e pista de 

atletismo. Destacou que o referido parlamentar deveria se preocupar com o fato de algumas 

unidades de ensino da rede municipal ainda não terem iniciado o período letivo, assim 

como algumas creches fechavam por falta de merenda e escolas funcionavam em dias 

alternados. Oportunamente, o primeiro Vice-Presidente desta Casa, edil Silvio de Oliveira 

Dias, no comando dos trabalhos, concedeu alguns minutos de pronunciamento ao orador à 

tribuna para que este apresentasse algumas informações relevantes para a população. Dando 

continuidade ao seu pronunciamento, o vereador Ivamberg dos Santos Lima (PT) 

mencionou o relatório apresentado pela CPI da Saúde na última quinta-feira e salientou 

que, após pouco mais de cento e vinte dias, os membros desta apresentaram provas 

concretas acerca de alguns crimes cometidos pelo Governo Municipal e pela Secretaria 

Municipal de Saúde. Frisou que mais de seiscentos e cinquenta funcionários foram 

contratados pelo Fundo Municipal de Saúde para prestar serviços em outros órgãos, sendo 

um deles a Procuradoria Geral do Município. Comentou que o site Acorda Cidade publicou 

uma matéria para apresentar os fatos e o radialista Dilton Coutinho solicitou que os 

membros da citada CPI apresentassem, no mínimo, três casos concretos. Declarou que o 

primeiro deles era o emprego irregular de verbas públicas, pois mais de seiscentos 

funcionários foram contratados pelo Fundo Municipal de Saúde e, no entanto, atuavam em 

outros órgãos. Mencionou o advogado Ícaro Matos, que, durante uma das oitivas, afirmou 

que trabalhava com mais cinco advogados na Procuradoria Geral do Município enquanto 

recebia seus vencimentos pela empresa Imaps, através do Fundo Municipal de Saúde. Em 

aparte, o edil Edvaldo Lima dos Santos (MDB) congratulou o orador à tribuna por seu 

pronunciamento ao frisar que o Fundo Municipal de Saúde recebia verba do Governo 

Federal, de modo que os recursos financeiros não poderiam ser destinados a outros órgãos 

ou programas. Em aparte, o edil Josse Paulo Pereira Barbosa (PSC) disse que a Polícia 

Federal deveria atuar na situação a fim de explicar/averiguar questões relativas às 

denúncias apresentadas pela CPI da Saúde. Dando continuidade ao seu discurso, o orador à 

tribuna apresentou, ainda, o segundo caso concreto ao afirmar que a Sra. Vera Lúcia 

Galindo foi contratada pela IBDS e indicada pelo Prefeito Colbert Martins da Silva Filho, o 

que se configurava em corrupção passiva porque houve a indicação de um funcionário para 

atuar em uma empresa que venceu uma licitação quando era necessário haver processo 

seletivo. Em seguida, comentou que o terceiro caso concreto referia-se ao fato de o 

Secretário Municipal de Saúde, Sr. Marcelo Britto, juntamente com os Srs. Ricardo Costa e 
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Raimundo Brito Neto, representantes da GSM Ltda, terem realizado uma consultoria na 

unidade de pronto atendimento (UPA) do bairro Queimadinha, no entanto, durante as 

oitivas, ficou comprovado que aquele não conhecia ninguém que trabalhava na referida 

unidade de saúde e não apresentou relatórios relativos à consultoria mencionada. Declarou 

que a empresa GSM Ltda. prestou um serviço “fictício” neste município enquanto recebeu 

recursos financeiros do Fundo Municipal de Saúde, o que se configurava em corrupção 

ativa. Ao concluir seu discurso, relatou que o referido relatório será encaminhado à Polícia 

Federal, ao Ministério Público Federal e à Receita Federal e comentou que, durante as 

oitivas, foi possível perceber uma possível simulação de venda de cotas do Hospital de 

Traumatologia e Ortopedia (HTO). Durante a fala do orador à tribuna, o comando da Mesa 

Diretiva foi transferido à segunda Secretária, vereadora Eremita Mota de Araújo. Em Pela 

Ordem, o edil Fernando Dantas Torres (PSD) solicitou a realização de uma chamada 

nominal, a qual resultou na constatação da ausência dos vereadores Jhonatas Lima 

Monteiro, Silvio de Oliveira Dias, José Carneiro Rocha, Jurandy da Cruz Carvalho, 

Emerson Costa dos Santos, Marcos Antônio dos Santos Lima e Valdemir da Silva Santos, 

sendo que o último justificou o motivo de sua ausência devido a tratamento odontológico. 

Dando continuidade, o edil Fernando Dantas Torres (PSD) externou que nesta data será 

apreciado o Ofício que apresenta o nome do advogado Carlos Alberto Moura Pinho para 

recondução ao cargo de Procurador Geral do Município e expôs que ele votará favorável a 

esta indicação em razão de entender que a escolha deve ser feita pelo Prefeito Colbert 

Martins da Silva Filho e que cabe à Câmara Municipal abonar o nome ou não. Salientou 

que para o Parlamento abonar o nome é preciso que o indicado tenha reputação ilibada e 

notório saber jurídico, o que, segundo ele, se aplica ao Sr. Moura Pinho por já estar no 

cargo há dois anos. Enunciou que se ele fosse prefeito municipal não escolheria este nome, 

mas como ele é Presidente da Câmara escolheu o nome do Advogado André Novais como 

Procurador da Casa e após sua gestão, o próximo presidente escolherá outro nome ou 

manterá este, conforme o desejo. Depois, ratificou que votará favorável à recondução pelo 

motivo ora informado e disse que os vereadores do “grupo dos 10” podem avaliar a questão 

e se quiserem seguir seu voto já sabem qual o requisito ele escolheu para tal. Cabe ressaltar 

que com exceção dos edis Jhonatas Lima Monteiro, Emerson Costa dos Santos e Marcos 

Antônio dos Santos Lima os demais vereadores retornaram à sessão no decorrer dos 

trabalhos. Em Pela Ordem, o edil Josse Paulo Pereira Barbosa solicitou a suspensão da 

sessão após o Grande Expediente. Neste momento, o comando da Mesa Diretiva foi 

transferido ao Presidente desta Casa, Fernando Dantas Torres. Em Pela Ordem, o edil José 

Marques de Messias (UB) solicitou aprovação em primeira e segunda discussão do projeto 
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referente ao valor para a realização dos festejos juninos. Em Pela Ordem, o edil Edvaldo 

Lima dos Santos (MDB) parabenizou a atitude do Presidente em respeitar a opinião dos 

edis aliados sobre a votação referente à recondução do Procurador Geral do Município. 

Logo após, o vereador Pedro Cícero Marcênio Silva (CIDADANIA) elogiou o 

Secretário Municipal de Saúde, médico Marcelo Britto. Relatou que na segunda-feira da 

semana passada, esteve com um grupo de moradores do bairro Viveiros em reunião com o 

referido secretário e cobraram o retorno do serviço de odontologia no referido bairro. 

Revelou que o odontólogo não está conseguindo trabalhar porque não tem material para 

exercer os serviços. Registrou que o pleito foi acatado pelo médico Marcelo Britto, ao qual 

parabenizou pelo acolhimento do pleito dos moradores. Atentou que tal serviço é uma 

obrigação do governo municipal, porém, apesar de elogiar o secretário, denunciou que a 

comunidade KM 13 está há mais de três meses sem médico. Antecipou que os moradores 

estão organizando uma manifestação para fechar a unidade de saúde local. Quanto à 

ausência de médico no posto do bairro Viveiros, o secretário Marcelo Britto argumentou 

que depende de verbas de programa de saúde federal. Expôs ter sido alertado que o prefeito 

municipal de Feira de Santana, Colbert Martins da Silva Filho, está deprimido e não está 

atendendo ligação nem mesmo dos seus secretários. Foi aparteado pelo edil Edvaldo Lima 

dos Santos (MDB) que sugeriu o afastamento imediato do alcaide. O orador corroborou que 

o prefeito deveria se afastar e que o Vice-Prefeito, Fernando de Fabinho, assumisse a 

condução do governo municipal. Em Pela Ordem, o edil Luiz Augusto de Jesus (UB) disse 

que as alegações sobre a falta de atendimento do Prefeito é uma falta de respeito, pois todos 

sabem que este está com a Covid-19. Em Pela Ordem, o edil Silvio de Oliveira Dias (PT) 

afirmou que o deputado Robinson Almeida está de Covid-19 e conseguiu falar com ele 

normalmente, pois está exercendo seu mandato mesmo afastado. Em Pela Ordem, o edil 

Pedro Cícero Marcênio Silva (CIDADANIA) discorreu que o suplente existe para suprir a 

ausência do Prefeito Municipal e que não faltou com respeito ao dizer isto. Em Pela 

Ordem, o edil José da Costa Correia Filho (PATRIOTA) afirmou que o Prefeito está 

disponível sim, pois lhe atendeu na data de ontem. Em seguida, o vereador Petrônio 

Oliveira Lima (PRB) inicialmente protestou veementemente contra a falta de atendimento 

da UPA do HGCA ontem à noite, por volta de 21 horas, a uma paciente com quadro de 

pressão muito alta, que lhe telefonou aflita solicitando providências. Observou que o 

horário não era de grande movimento na unidade, que a seu ver não tinha justificativa para 

negar o atendimento, ao tempo em que destacou o fato de que omissão de socorro é crime 

previsto em lei. Em seguida comentou as diversas ações realizadas na semana passada na 

área de meio ambiente, parabenizando o amigo João Dias pela atuação, bem como 
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ressaltando a Sessão Especial promovida por ele e realizada nesta Casa no último dia 30, 

com a presença do Deputado Estadual José de Arimatéia, presidente da Comissão de Meio 

Ambiente do Estado, oportunidade na qual diversos assuntos de grande relevância nesta 

área foram tratados. Durante sua fala, concedeu aparte ao edil Luiz Augusto de Jesus. Em 

Pela Ordem, o edil Pedro Cícero Marcenio Silva (CIDADANIA) reforçou o pedido de 

registro pelo passamento do Sr. Godofredo Souza. Posteriormente, o vereador Silvio de 

Oliveira Dias (PT) saudou o Sr. Jota Vieira, presente na galeria desta Casa, e declarou que 

a saúde pública neste município só funcionaria efetivamente quando houvesse melhorias na 

assistência básica a fim de assegurar as condições necessárias para beneficiar a população. 

Comentou que, no dia anterior, esteve no distrito de Humildes e, na oportunidade, as 

pessoas lhe disseram que não havia profissionais e medicamentos nas unidades de saúde, 

assim como informaram que era muito difícil conseguir agendar consultas. Relatou que, nas 

unidades de pronto atendimento geridas por este município, a população era orientada a 

seguir para a UPA do HGCA, no entanto, esta não conseguia dar conta de todas as 

demandas. Em seguida, comentou que, em Salvador, após três anos de construção do Bus 

Rapid Transit (BRT), este começaria a funcionar com vinte e quatro ônibus, sendo oito 

elétricos, e discorreu sobre o fato de o meio de transporte ter sido alvo de inúmeras críticas 

ao frisar que, para si, o Governo do Estado foi o responsável por construir um grande 

sistema de mobilidade no referido município. Indagou se, de fato, havia BRT em Feira de 

Santana ao destacar que a população do bairro Liberdade, assim como de outras 

localidades, reclamava da falta de ônibus e denunciou que ocorreu um esquema de 

corrupção na implantação do referido meio de transporte porque este não funcionava 

efetivamente. Ao finalizar seu discurso, mencionou um Requerimento apresentado nesta 

Casa, o qual solicitava a instauração de uma CPI para investigar o transporte público em 

Feira de Santana. Durante a fala do orador à tribuna, o comando da Mesa Diretiva foi 

transferido à segunda Secretária, parlamentar Eremita Mota de Araújo. Logo após,  a sessão 

foi suspensa por alguns minutos a fim de que o edil Josse Paulo Pereira Barbosa procedesse 

a entrega dos certificados aos jornalistas que não estiveram presentes na Sessão Solene do 

Dia da Imprensa. Ainda com a sessão suspensa foi realizada uma reunião com o “Grupo 

dos 10”. Reaberta a sessão, o Presidente Fernando Dantas Torres assumiu o comando da 

Mesa Diretiva e realizou uma chamada nominal, na qual se constatou a ausência dos edis 

Jhonatas Lima Monteiro, Emerson Costa dos Santos e Marcos Antônio dos Santos Lima, 

assim como do edil Josse Paulo Pereira Barbosa, o qual retornou ao plenário no decorrer da 

sessão. Em Pela Ordem, o edil Silvio de Oliveira Dias (PT) justificou novamente a 

ausência do edil Jhonatas Lima Monteiro. Durante a Ordem do Dia, foram apreciadas as 
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seguintes proposições: <Dando continuidade, em primeira discussão, o Projeto de Lei 

Ordinária nº 045/2022 de iniciativa do Poder Executivo, o qual foi aprovado por 

unanimidade dos edis presentes, com dezesseis votos favoráveis e abstenção do edil 

Edvaldo Lima dos Santos. Em votação, fizeram uso da palavra os edis Luiz Augusto de 

Jesus, Flávio Arruda Morais, Pedro Cícero Marcenio Silva, Petrônio Oliveira Lima, Silvio 

de Oliveira Dias, Josse Paulo Pereira Barbosa e José Marques de Messias. Em Declaração 

de Voto, fez uso da palavra os edis Luiz Augusto de Jesus e Edvaldo Lima dos Santos. 

Oportunamente, o edil Fernando Dantas Torres afirmou que o Prefeito fez suplementação 

de R$ 33 milhões para outras destinações e mandou para a Câmara um projeto solicitando 

apenas um milhão para a realização do São João. Acrescentou que ele poderia ter 

suplementado R$ 34 milhões já englobando o São João, e não o fez. Discursou que o valor 

solicitado é muito pouco para a realização da festa. Em Pela Ordem, o edil Ivamberg dos 

Santos Lima (PT) afirmou que a referida situação trata-se de uma estratégia para no caso da 

Câmara desaprovar, sair como culpada pela não realização do São João. Em Pela Ordem, o 

vereador Flávio Arruda Morais (PSB) destacou que a referida festa é um momento que 

muitos esperam e que infelizmente não será realizado da forma correta. Em Pela Ordem, o 

edil Edvaldo Lima dos Santos (MDB) afirmou que o valor da Micareta é de R$ 10 milhões 

e que para o São João está destinando apenas R$ 1 milhão. Oportunamente, o edil Fernando 

Dantas Torres afirmou que os edis dos distritos serão xingados e com razão, porque o valor 

destinado para a festa é muito pequeno e não possibilitará uma festa com qualidade. Em 

Pela Ordem, o edil José Carneiro Rocha (MDB) afirmou que os vereadores não têm culpa 

do valor solicitado e não merecem ser xingados. Em Pela Ordem, o edil Valdemir da Silva 

Santos (PV) afirmou que o valor é o que menos preocupa, pois hoje é dia sete e a festa é dia 

vinte e três, com isto, questionou se dará tempo realizar os preparativos do evento. Em Pela 

Ordem, o edil Josse Paulo Pereira Barbosa (PSC) solicitou que o edil Fernando Dantas 

Torres ajudasse financeiramente na realização do São João do distrito de Jaguara. Durante a 

votação do referido projeto, o comando da Mesa Diretiva foi transferido à segunda 

Secretária, vereadora Eremita Mota de Araújo e retornou logo em seguida ao edil Fernando 

Dantas Torres, Presidented desta Casa. Oportunamente, o edil Fernando Dantas Torres 

afirmou que o trabalho na Câmara é muito produtivo e demonstrou felicidade ao dizer que 

o Ministério Público abriu um inquérito civil contra a Secretaria Municipal da Saúde, 

referente a uma nota fraudulenta de R$ 400 mil reais, assim parabenizou a CPI da Saúde e 

destacou que após a finalização do inquérito, acredita que os culpados irão para a cadeia. 

Acrescentou que seu mandato termina dia 31 de dezembro e passará a gestão com esta 

vitória. Em Pela Ordem, o edil Ivamberg dos Santos Lima (PT) afirmou que trabalhou 
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sério e que o enquadramento feito pelo MP foi igual ao realizado pela CPI da Saúde. 

Oportunamente, o edil Fernando Dantas Torres agradeceu a imprensa de Feira de Santana, 

em especial a TV Bandeirantes pela cobertura dada à CPI da Saúde. Em discussão única, o 

Ofício nº 101/2022, de iniciativa do Poder Executivo, com Parecer contrário da CCJR foi 

adiado para a sessão do dia seguinte, pois, em Pela Ordem, a vereadora Eremita Mota de 

Araújo apresentou Requerimento assinado por diversos edis com este pedido. Em 

discussão única, o Projeto de Decreto do Legislativo nº 11/2022 de autoria do edil Silvio 

de Oliveira Dias, com Parecer da Comissão Especial, o qual teve seu Parecer e matéria 

aprovados por unanimidade dos edis presentes. Neste momento, o comando da Mesa 

Diretiva foi transferido ao primeiro Vice-Presidente, vereador Silvio de Oliveira Dias. A 

pedido do edil Edvaldo Lima dos Santos, os Requerimentos nºs 162, 166 e 181/2022, de 

autoria do edil Fernando Dantas Torres, 182/2022, de iniciativa do edil José Marques de 

Messias e 187/2022, de iniciativa do vereador Luiz Augusto de Jesus foram votados em 

bloco e aprovados por unanimidade dos edis presentes. Em seguida, o Requerimento nº 

164/2022, de autoria do edil Fernando Dantas Torres, subscrito pelo edil Silvio de Oliveira 

Dias, foi aprovado por unanimidade dos edis presentes. Em votação, fez uso da palavra o 

autor do Requerimento e os edis Luiz Augusto de Jesus, Silvio de Oliveira Dias e Jurandy 

da Cruz Carvalho. Durante a votação do referido Requerimento, o comando da Mesa 

Diretiva foi transferido para o segundo Vice-Presidente desta Casa, edil Josse Paulo Pereira 

Barbosa, o qual parabenizou o Presidente pela proposição e acrescentou que a Sra. Gilbert 

Lucas age com lisura e não fará objeção em responder a solicitação do parlamentar. Em 

Pela Ordem, o edil Silvio de Oliveira Dias (PT) afirmou que subscreveu o Requerimento 

por acreditar que este foi muito bem elaborado e é bastante pertinente. Neste momento, o 

comando da Mesa Diretiva foi transferido para o Presidente desta Casa, Fernando Dantas 

Torres, o qual procedeu um minuto de silêncio pelo falecimento do Sr. Godofredo Souza>. 

Nada mais havendo por tratar, o Presidente declarou encerrada a presente Sessão, às doze 

horas e quarenta e nove minutos, sendo convocada outra para amanhã, dia oito 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.       

 


