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Ata da 66ª 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 14 de 

junho de 2022. 

 

Aos quatorze 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 sexta Sessão 

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

qual, à exceção do parlamentar José da Costa Correia Filho, 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 Marques de Messias, Josse Paulo Pereira Barbosa, Jurandy da 

Cruz Carvalho, Luciane Aparecida Silva Brito Vieira, Luiz Augusto de Jesus, Luiz Ferreira 

Dias, Pedro Américo de Santana Silva Lopes, Pedro Cícero Marcenio Silva, Petrônio 

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

Santos. Amparada pelo Regimento Interno, a vereadora Eremita Mota de Araújo, segunda 

Secretária desta Casa, declarou aberta a presente Sessão e solicitou que o vereador Edvaldo 

Lima dos Santos assumisse a segunda Secretaria, ad hoc, para proceder à leitura da Ata da 

Sessão anterior. Vale registrar que, durante a leitura da Ata, o Presidente desta Casa, edil 

Fernando Dantas Torres, assumiu o comando da Mesa Diretiva e, em seguida, submeteu a 

Ata à apreciação plenária e esta foi aprovada pela unanimidade dos edis presentes. 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: 

<Veto n/nº 006/2022, de lavra do Poder Executivo Municipal, que “Resolve vetar, 

integralmente, o Projeto de Lei nº 171/2021, de autoria dos edis Ivamberg dos Santos Lima, 

Jhonatas Lima Monteiro e Pedro Cícero Marcenio Silva, que ‘Dispõe sobre a aplicação dos 

recursos recebidos do Governo Federal a título de precatórios do Fundef, no Município de 

Feira de Santana, e dá outras providências’.” Pareceres nºs 064, 078, 081, 082 e 087/2022, 

todos exarados pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação – CCJR, opinando pelo 

deferimento da tramitação das respectivas matérias: Projeto de Lei nº 039/2022, de autoria 

do edil Pedro Cícero Marcenio Silva; Emenda nº 004/2022 ao Projeto de Lei nº 042/2022, 

de iniciativa do edil Jhonatas Lima Monteiro; Projetos de Lei nºs 048, 049 e 043/2022, 
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todos de autoria do Poder Executivo. Pareceres nºs 068, 080 e 088/2022, todos exarados 

pela CCJR, opinando pelo indeferimento da tramitação das respectivas proposições: 

Subemenda nº 001/2022 à Emenda nº 002/2022 ao Projeto de Lei nº 129/2021, de autoria 

do vereador Jhonatas Lima Monteiro; Projetos de Lei nºs 046/2022, de iniciativa do edil 

Josse Paulo Pereira Barbosa, e 041/2022, de lavra do parlamentar Edvaldo Lima dos 

Santos. Requerimento nº 192/2022, de autoria do vereador Luiz Augusto de Jesus. 

Indicações nºs 944 a 954/2022, de iniciativa dos parlamentares Silvio de Oliveira Dias, 

Flávio Arruda Morais, Emerson Costa dos Santos, Jhonatas Lima Monteiro e Jurandy da 

Cruz Carvalho. Correspondência: Ofício nº 109/2022, datado do dia 10 de junho do ano 

em curso e assinado pelo Prefeito Municipal de Feira de Santana, Dr. Colbert Martins da 

Silva Filho, solicitando que o Projeto de Lei Complementar nº 001/2022, o qual “Dispõe 

sobre a criação da Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres”, que tem por 

objetivo coordenar, orientar, supervisionar, controlar e executar ações relativas às políticas 

públicas para as mulheres, seja analisado e aprovado em regime de urgência nesta Casa>. 

Em Pela Ordem, a vereadora Eremita Mota de Araújo (PSDB) cedeu seu tempo de 

pronunciamento no Horário das Lideranças Partidárias ao edil Josse Paulo Pereira Barbosa 

(PSC). Neste momento, franqueou-se a palavra, em Tribuna Livre, ao Sr. Geraldo Guerra, 

representante da Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra, oportunidade 

na qual este discorreu sobre a Pós-Graduação em Gestão Pública e Planejamento 

Estratégico da ADESGA/BA e sobre a referida associação ao frisar que esta formava um 

elo entre as forças armadas, a inteligência das forças armadas e a sociedade civil. Informou 

que, por conta da pandemia, os cursos ofertados pela associação supracitada foram 

temporariamente suspensos e retomados este ano e comentou que a Pós-Graduação em 

Gestão Pública e Planejamento Estratégico era multidisciplinar. Registrou que esta teria 

início nos próximos dias e que sua modalidade era híbrida – presencial e remota. Pontuou 

que os docentes eram mestres, doutores e pós-doutores e destacou a importância da 

qualificação técnica e profissional, bem como da educação continuada. Expôs que as 

pessoas poderiam se inscrever no site da referida associação e através do Whatsapp. Ao 

concluir seu pronunciamento, informou que o investimento na pós-graduação mencionada 

era de dezoito parcelas de duzentos e noventa e nove reais e citou as visitas técnicas e a 

viagem de campo realizadas ao longo do curso mencionado. No Horário das Lideranças 

Partidárias, o parlamentar Pedro Cícero Marcenio Silva (CDN) discorreu sobre o fato 

de um habitante do bairro Viveiros, Sr. Angelino, de oitenta e seis anos, ter necessitado do 

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) às dezessete horas do dia anterior e o 

médico plantonista, ao prestar atendimento através do telefone, solicitou que alguém 
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colocasse o paciente em um veículo para conduzi-lo até o hospital, entretanto, na 

oportunidade, disse ao médico que não era possível fazê-lo por conta da condição na qual o 

referido senhor se encontrava. Destacou que o médico que prestou atendimento, Dr. Lucas, 

passou cerca de dez minutos concedendo orientações através do telefone e declarou que isto 

deveria ser analisado pelo Secretário Municipal de Saúde, Sr. Marcelo Britto, tendo em 

vista que o atendimento prestado pelo SAMU era precário e muitas pessoas criticavam o 

modo pelo qual o serviço era conduzido. Solidarizou-se com os familiares do Sr Angelino 

ao declarar que este faleceu em decorrência da demora no atendimento prestado pelo 

SAMU e frisou que, após entrar em contato com um programa da Rádio Subaé a fim de 

denunciar o fato, o Secretário Municipal de Saúde concedeu entrevista e esclarecimentos de 

modo irônico. Teceu críticas a este ao frisar que, provavelmente, o Sr. Marcelo Britto e o 

Prefeito Colbert Martins da Silva Filho possuíam excelentes planos de saúde e não 

necessitavam do atendimento prestado pelo SAMU. Por fim, declarou que aqueles que 

dependiam do SAMU acabavam sofrendo por conta da negligência do poder público 

municipal e ressaltou que os eleitores deveriam se atentar no próximo pleito eleitoral a fim 

de conceder votos aos políticos que realmente se preocupavam com a população e com 

Feira de Santana. Em seguida, o edil Jurandy da Cruz Carvalho (PL) discorreu sobre a 

eleição da Mesa Diretiva para o biênio 2023-2024, que ocorrerá na presente data, ao 

afirmar que destinará seu voto à chapa composta pela vereadora Eremita Mota de Araújo 

(PSDB), conforme antecipara em outra sessão, pois não tinha o costume de voltar atrás em 

suas decisões. Externou que decidiu votar na chapa composta pela referida parlamentar 

juntamente com os vereadores Valdemir da Silva Santos (PV) e Pedro Américo de Santana 

Silva Lopes (UB). Enunciou que permanecerá na bancada governista e que destinará voto 

favorável aos projetos benéficos para Feira de Santana. Expôs que, caso ocorra uma nova 

apreciação do Ofício referente à recondução do Procurador Geral do Município, Dr. Carlos 

Alberto Moura Pinho, para o cargo, em cumprimento a uma decisão judicial, destinará, 

mais uma vez, voto favorável. Em Pela Ordem, o edil Valdemir da Silva Santos (PV) 

cedeu o tempo de seu partido ao orador à tribuna, que prosseguiu com seu discurso ao 

reiterar que concordava com a recondução do advogado Carlos Alberto Moura Pinho para o 

cargo de Procurador Geral do Município. Salientou que não concordava com imposições, 

pois, para si, tudo poderia ser resolvido através do diálogo e do debate. Ao concluir seu 

discurso, destacou que os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário possuíam 

competências diferentes, porém, a interferência deste nas decisões das Câmaras Municipais 

e da Câmara Federal era recorrente neste país, o que, em seu ponto de vista, não estava 

correto, pois cada poder tinha sua função. Em Pela Ordem, o vereador Emerson Costa dos 



 

 

 

 

 
 

Feira de Santana 

CÂMARA  MUNICIPAL 
  Casa da Cidadania 

  

598 

 

RD 202266 

Santos (DC) cedeu seu tempo de pronunciamento ao edil Fernando Dantas Torres (PSD). 

Neste momento, a segunda Secretária desta Casa, parlamentar Eremita Mota de Araújo, 

assumiu o comando da Mesa Diretiva. Logo após, o parlamentar Fernando Dantas 

Torres (PSD), também em tempo cedido pelo vereador Emerson Costa dos Santos (DC), 

informou que, oportunamente, ocorrerá a eleição da Mesa Diretiva para o biênio 2023-2024 

e declarou que sua gestão enquanto Presidente desta Casa encerraria no dia trinta e um de 

dezembro deste ano. Declarou que, ainda que algumas pessoas não apreciassem a sua 

gestão, seguiria contra alguns poderosos de Feira de Santana que achavam que poderiam 

opinar nas decisões desta Casa. Afirmou que os vereadores representavam bairros ou 

categorias e mencionou alguns exemplos ao declarar que esta Casa seguiria independente. 

Afirmou que várias pessoas sugeriram a sua reeleição à Presidência desta Casa, no entanto, 

acreditava que havia tempo para tudo e que não era justo fazer esta tentativa quando a 

parlamentar Eremita Mota de Araújo (PSDB), em cinco mandatos de honestidade, de 

firmeza e de defesa ao povo, poderia concorrer à eleição da Mesa Diretiva para o biênio 

2023-2024 como Presidente. Expôs que uma pessoa tentou “implodir” a candidatura da 

vereadora supracitada e salientou que esta atitude se configurava em traição. Afirmou que, 

ao se tornar Presidente deste Legislativo, passou a administrar para todos e, desde o início 

de sua gestão, expressou desejar que a vereadora Eremita Mota de Araújo (PSDB) fosse a 

sua sucessora.  Disse que o edil Valdemir da Silva Santos (PV) outrora alegou à tribuna que 

se envergonhava de ser vereador de Feira de Santana, entretanto, isto não ocorria mais e 

ressaltou que todos os projetos aprovados nesta Casa visavam o benefício da população 

feirense. Questionou como era possível apoiar a Prefeitura Municipal quando funcionários 

desta não recebiam seus salários há quatro meses e expôs que teve conhecimento de que o 

líder político e ex-Prefeito José Ronaldo de Carvalho, ao dialogar com o Prefeito Colbert 

Martins da Silva Filho, indagou se este tinha sentimentos, pois trezentas famílias, cujos 

provedores atuavam na área da saúde e não recebiam seus vencimentos, passavam fome. 

Afirmou que, anteriormente, o vereador Jurandy da Cruz Carvalho (PL) declarou voto 

favorável à eleição da vereadora Eremita Mota de Araújo (PSDB) como Presidente da 

Mesa Diretiva no biênio 2023-2024. Disse que se não estivesse preocupado com o povo de 

Feira de Santana, ainda manteria seu apoio ao Prefeito Colbert Martins da Silva Filho, pois 

ajudou a elegê-lo ao trabalhar, efetivamente, para que este tivesse êxito no último pleito 

eleitoral. Frisou que, no entanto, por conta das ações da Prefeitura Municipal, não o apoiava 

mais por acreditar que era necessário viabilizar o melhor para Feira de Santana. Comentou 

que destinaria seu voto à chapa na qual a vereadora Eremita Mota de Araújo (PSDB) seria 

candidata à Presidência e destacou que o denominado “grupo dos aliados” seguiria unido 
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durante a eleição da Mesa Diretiva para o biênio 2023-2024. Informou que a vereadora 

supracitada lhe convidou para ser o primeiro Vice-Presidente da Chapa e que, apesar de não 

desejar permanecer na Mesa Diretiva no próximo biênio, aceitou o convite e se sentiu 

honrado. Ressaltou que esta Câmara necessitava de uma reforma na infraestrutura e 

declarou que isto será propiciado a partir do segundo semestre deste ano e custará cerca de 

quatro milhões de reais. Ao finalizar seu discurso, solicitou apoio ao “grupo dos aliados” e 

a alguns vereadores da bancada governista. Neste momento, o Presidente desta Casa, edil 

Fernando Dantas Torres, assumiu o comando da Mesa Diretiva. Em Pela Ordem, o edil 

Edvaldo Lima dos Santos (MDB) congratulou o Presidente por sua gestão e mencionou a 

parlamentar Eremita Mota de Araújo (PSDB) ao destacar que esta Casa necessitava de uma 

Presidente. Por fim, relatou que a chapa formada pela vereadora Eremita Mota de Araújo 

(PSDB) para a eleição da Mesa Diretiva do biênio 2023-2024 poderia contar com seu apoio 

e voto. Em Pela Ordem, a vereadora Eremita Mota de Araújo (PSDB) registrou a presença 

dos advogados Elaine Santos e Matheus Bezerra na galeria desta Casa e solicitou que a 

informação constasse em Ata. Na sequência, o vereador Josse Paulo Pereira Barbosa 

(PSC), também em tempo cedido pela parlamentar Eremita Mota de Araújo (PSDB), 

comentou que este dia representava a luta, o dinamismo e a união do denominado “grupo 

dos aliados”, o qual foi criado após a “traição” do Prefeito Colbert Martins da Silva Filho 

contra esta Casa e a sociedade. Salientou que o referido grupo lutava, efetivamente, pela 

sociedade feirense e frisou que o Presidente desta Casa, edil Fernando Dantas Torres, 

economizou os recursos financeiros a fim de devolver mais de dois milhões e quatrocentos 

mil reais à Prefeitura Municipal. Destacou que a chapa composta por vereadores do 

denominado “grupo dos aliados” para concorrer à eleição da Mesa Diretiva para o biênio 

2023-2024 era justa, tendo em vista o trabalho prestado por este à sociedade feirense. 

Expôs que a vereadora Eremita Mota de Araújo (PSDB) seria a candidata a Presidente da 

referida chapa e mencionou um livro que versava sobre o preço da traição ao destacar que 

esta era terrível porque ninguém tinha como saber de onde partiria. Externou que toda e 

qualquer traição deveria ser superada com luta, união e, sobretudo, com o apoio de Deus. 

Frisou que o denominado “grupo dos aliados” e alguns vereadores entenderam que a 

parlamentar Eremita Mota de Araújo (PSDB), à frente da gestão deste Parlamento, dará 

continuidade ao trabalho desenvolvido nos últimos meses pelo Presidente Fernando Dantas 

Torres. Logo após, conclamou a Secretária Municipal de Educação, Sra. Anaci Bispo Paim, 

ao relatar que os estudantes da rede municipal de ensino do distrito de Jaguara não eram 

beneficiados com a merenda escolar. Registrou que, há mais de três meses, a unidade de 

ensino do local carecia de docentes, assim como outras escolas deste município. Comentou 
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que os servidores públicos municipais não recebiam seus vencimentos e declarou que o 

Prefeito Colbert Martins da Silva Filho não se preocupava com a população, pois 

negligenciava os problemas desta cidade. Em seguida, mencionou o Secretário Municipal 

de Cultura, Esporte e Lazer, Sr. Jairo Alfredo Carneiro Filho, ao dizer que este, em uma 

entrevista, relatou que as festividades de São João serão realizadas no próximo dia 

dezenove porque este Legislativo não apreciou, em tempo oportuno, o Projeto de Lei nº 

045/2022, que versava sobre os recursos financeiros para a realização das festividades 

juninas. Informou que, na próxima Sessão Ordinária, apresentará um Requerimento com o 

objetivo de agendar uma Comissão Geral para que o referido secretário esclareça 

informações e faça a devida prestação de contas acerca das despesas com as quadras 

esportivas e praças deste município ao frisar que estas permaneciam abandonadas. 

Destacou que, apesar de manter uma boa relação com o secretário supracitado, não 

compactuava com o fato de este agradar apenas ao Prefeito Municipal e salientou que as 

festividades juninas não ocorreriam na data correta por incompetência da administração 

pública municipal e subserviência do Secretário Municipal de Cultura, Esporte e Lazer. 

Comentou que a entrevista foi concedida pelo secretário mencionado nesta manhã, no 

programa Acorda Cidade, e destacou que a referida pasta possuía cerca de nove milhões de 

reais. Ao finalizar seu discurso, disse que o secretário supracitado poderia gastar o referido 

valor com as festividades juninas e lamentou o fato de a quadra poliesportiva do distrito de 

Jaguara estar abandonada. Posteriormente, o edil Edvaldo Lima dos Santos (MDB) disse 

que a maioria dos parlamentares desta Câmara Municipal, durante a votação referente à 

recondução do Dr. Carlos Alberto Moura Pinho para o cargo de Procurador Geral do 

Município, ocorrida na semana anterior, destinou voto contrário, no entanto, o supracitado 

advogado e o Prefeito Colbert Martins da Silva Filho desejavam que este Parlamento 

concedesse explicações sobre a decisão. Assim, argumentou que a votação contrária era 

resultado da irresponsabilidade administrativa praticada pelo Prefeito Municipal e pelo 

citado procurador, os quais não cumpriram a decisão judicial que determinava o 

encerramento do contrato com as cooperativas e a realização de concursos públicos, o que 

resultou em uma multa, determinada pela justiça, no valor de noventa e dois milhões de 

reais. Detalhou que, nos próximos meses, três por cento do valor relativo ao Fundo 

Municipal será retido para pagamento desta dívida. Opinou que este valor deveria ser 

cobrado, diretamente, ao Prefeito Municipal e ao procurador supracitado, pois estes foram 

comunicados sobre a decisão judicial e, até o presente momento, não faziam nada para 

cumpri-la. Declarou que, em outras sessões, comentou que, caso esta Casa aprovasse a 

recondução do Dr. Carlos Alberto Moura Pinho para o cargo de Procurador Geral do 
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Município, acionaria o Poder Judiciário. Enunciou que o Prefeito Colbert Martins da Silva 

Filho e o procurador mencionado praticaram irresponsabilidade administrativa e, por isso, 

deveriam pagar por suas atitudes. Por fim, ressaltou que, diante dos fatos apresentados, o 

mandato do Prefeito Municipal era passível de cassação por este Parlamento e afirmou que, 

caso isto ocorresse, destinaria voto favorável. Durante o pronunciamento do orador à 

tribuna, a segunda Secretária deste Legislativo, parlamentar Eremita Mota de Araújo, 

assumiu o comando da Mesa Diretiva e registrou a presença da professora Alaíde na 

galeria. Em Pela Ordem, o edil Luiz Augusto de Jesus (DEM) registrou a presença da Sra. 

Suzana, habitante do distrito de Humildes, na galeria desta Casa. Logo após, o vereador 

Luiz Ferreira Dias (AVANTE) discorreu sobre uma publicação feita no Diário Oficial do 

Estado da Bahia, a qual mencionava o convênio firmado com o Hospital Dom Pedro de 

Alcântara para realização de cirurgias ortopédicas em Feira de Santana. Congratulou o 

Governador Rui Costa, o Deputado Federal José Neto e a Secretária de Saúde do Estado da 

Bahia, Sra. Adélia Carvalho, pela iniciativa e destacou que esta era de extrema importância, 

pois a população feirense enfrentava inúmeras dificuldades para agendar cirurgias 

ortopédicas. Declarou que, apesar de ser médico, o Prefeito Colbert Martins da Silva Filho 

negligenciava questões relativas à saúde e frisou que isto era um absurdo, sobretudo porque 

Feira de Santana era a segunda maior cidade deste estado. Ao concluir seu pronunciamento, 

solicitou que o Governo do Estado firmasse um convênio com a Casa de Saúde Santana 

para ampliar a realização de cirurgias ortopédicas devido à grande demanda neste 

município. Em seguida, o parlamentar Flávio Arruda Morais (PSB) disse que, na última 

sexta-feira, vários animais foram envenenados com “chumbinho” no canil Patinhas de Rua 

e, até o presente momento, não se sabia a motivação do crime. Destacou que algumas 

pessoas não tinham sentimento e empatia ao relatar que esta Casa deveria ingressar com 

uma ação judicial, ou outra medida, a fim de punir os culpados. Registrou que Feira de 

Santana não possuía um órgão municipal responsável pela proteção dos animais e 

solidarizou-se com a referida instituição ao frisar que esta realizava um belo trabalho nesta 

cidade mesmo sem incentivos do poder público municipal. Em seguida, comentou que, pela 

primeira vez, esta Casa da Cidadania terá uma mulher no comando da Mesa Diretiva e 

referiu-se à parlamentar Eremita Mota de Araújo (PSDB) ao destacar que esta era um 

exemplo de força e determinação. Por fim, externou que a referida vereadora estava 

preparada, sempre defendia suas ideologias e agia de modo independente e aproveitou a 

oportunidade para registrar seu voto favorável à chapa comandada por ela. Na sequência, o 

edil Luiz Augusto de Jesus (UB e Liderança do Governo) sugeriu que o vereador 

Edvaldo Lima dos Santos (MDB) se libertasse do ódio e da mágoa em seus 
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pronunciamentos à tribuna e declarou que este deveria aprender a perdoar porque os 

ressentimentos prejudicavam a saúde. Frisou que, no dia anterior, o SAMU recebeu cerca 

de cento e trinta solicitações de atendimento, contudo, ocorreram algumas interferências, 

entre elas, o fato de ambulâncias ficarem retidas, o que acarretou na demora em alguns 

atendimentos. Referiu-se ao pronunciamento feito pelo vereador Luiz Ferreira Dias 

(AVANTE) ao dizer que este teceu críticas ao Governo Municipal, mas não cobrava ao 

Governo do Estado maior atenção à saúde pública quando muitas pessoas precisavam 

realizar cirurgias e passavam meses internadas à espera da regulação. Expôs que o Governo 

do Estado precisava assegurar a ampliação dos atendimentos e comentou que, 

provavelmente, o Governador Rui Costa teve conhecimento de que a Casa de Saúde 

Santana dará início ao convênio com a Prefeitura Municipal de Feira de Santana na área 

ortopédica. Registrou esperar que os novos componentes da Mesa Diretiva, os quais serão 

eleitos neste dia, para o biênio 2023-2024, tratassem todos os parlamentares do mesmo 

modo a fim de seguir o Regimento Interno, independentemente de partido ou bancada 

política. Destacou que ainda não teve conhecimento da formação da chapa, mas frisou que 

todos os parlamentares deveriam ter seus direitos respeitados nesta Casa. Declarou que 

questões políticas deveriam ser decididas através de votação neste Parlamento, com cada 

vereador agindo de modo autônomo e respeitando o Regimento Interno e a Lei Orgânica do 

Município. Salientou que este Legislativo necessitava de maior suporte e manutenção ao 

mencionar, brevemente, as condições estruturais dos prédios principal e anexo. Ao concluir 

seu discurso, solicitou que seus pares seguissem atuando nesta Casa sem qualquer 

discriminação. Posteriormente, o edil Ivamberg dos Santos Lima (PT) discorreu sobre o 

acordo feito entre a Prefeitura Municipal e o Ministério Público do Trabalho, no qual 

aquela terá que pagar uma multa no valor de noventa e dois milhões de reais por não ter 

realizado concurso público em tempo oportuno e não ter convocado os aprovados no último 

processo. Declarou que o ex-Prefeito José Ronaldo de Carvalho e o Prefeito Colbert 

Martins da Silva Filho ignoraram as decisões judiciais desde o ano de dois mil e dez e, 

neste ano, a administração pública municipal teve que assinar um Termo de Ajuste de 

Conduta para concordar com o pagamento da multa citada. Registrou que o valor será pago 

através da retenção de três por cento dos recursos do fundo de participação do município, o 

qual era composto pelos impostos pagos pela população. Comunicou que, neste ano, a 

prospecção do fundo de participação do município era de cento e um milhões de reais, de 

modo que três por cento deste valor correspondia a quatro milhões de reais mensais. 

Ressaltou que, para si, o que chamava atenção era o fato de a dívida ser resultado da 

incompetência administrativa do ex-prefeito e do prefeito mencionados e relatou que, por 
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isso, estes deveriam ser responsáveis pela multa. Anunciou que os parlamentares da 

bancada de oposição desta Casa ingressarão com uma representação no Ministério Público 

para que a dívida mencionada seja transferida para os gestores supracitados. Por fim, teceu 

críticas ao que, para si, se configurava em incompetência administrativa e afirmou que, 

caso o Prefeito Colbert Martins da Silva Filho não realizasse concursos públicos, teria que 

pagar cerca de cinco milhões de reais em multa. Em seguida, o vereador Jhonatas Lima 

Monteiro (PSOL) discorreu sobre o transporte coletivo em Feira de Santana ao destacar 

que este representava um problema que, há anos, se arrastava e não possuía solução. Disse 

que os problemas relativos ao transporte público neste município eram resultado da 

proteção aos interesses dos empresários ao registrar que realizou uma fiscalização e, no 

último dia sete, apresentou à Secretaria Municipal de Transporte um relatório com cerca de 

vinte páginas, o qual tratava sobre os três terminais de integração de Feira de Santana, 

sendo eles o “central”, o “norte” e o “sul”. Comentou que o referido documento 

evidenciava que em todos os terminais constatou-se situações vexatórias e humilhantes ao 

declarar que, no terminal central, os banheiros estavam abandonados, as portas 

permaneciam quebradas e não havia iluminação, água, papel e lixeira, bem como este 

carecia de cadeiras, corrimão, placas de plataformas com os devidos reparos e informações 

sobre os horários e as linhas dos ônibus. Informou que, nos terminais norte e sul, a situação 

era precária, por isso, considerava que os problemas relativos ao transporte coletivo neste 

município precisavam de atenção desta Câmara. Afirmou que, anteriormente, esta Casa 

aprovou um Requerimento que versava sobre a instauração de uma CPI do Transporte 

Coletivo e frisou a necessidade de os parlamentares da atual legislatura averiguarem o que 

de fato ocorria em Feira de Santana neste âmbito. Disse que, quando a mobilidade urbana 

não era assegurada à população, as pessoas enfrentavam inúmeros dilemas e, ao finalizar 

seu discurso, frisou que os problemas nesta área eram resultado das ações do ex-Prefeito 

José Ronaldo de Carvalho e do Prefeito Colbert Martins da Silva Filho. Logo após, o 

vereador Silvio de Oliveira Dias (PT), no tempo destinado à Liderança da Minoria, 

destacou que Feira de Santana estava abandonada pelo poder público municipal, pois 

muitas ruas seguiam esburacadas e sem iluminação, além de o transporte público 

permanecer caótico. Mencionou o bairro Cidade Nova ao declarar que as praças e a feira do 

local eram negligenciadas e frisou que os banheiros desta permaneciam precários ainda que 

muitos parlamentares tivessem solicitado melhorias através de Indicações. Pontuou que as 

pessoas que comercializavam seus produtos na feira mencionada não tinham como fazer 

suas necessidades básicas e relatou que o Prefeito Colbert Martins da Silva Filho 

negligenciava Feira de Santana ao destacar que as feiras de diversos bairros, assim como o 
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Centro de Abastecimento, permaneciam abandonadas pela administração pública 

municipal. Solicitou que o Prefeito Municipal cuidasse, efetivamente, de Feira de Santana e 

comentou que este agia como se esta Casa fosse sua maior inimiga, de modo que todos os 

problemas desta cidade seguiam para o Poder Judiciário. Teceu críticas ao Prefeito 

Municipal ao relatar que este carecia de senso democrático porque não aceitava as decisões 

deste Parlamento e mencionou a votação do Ofício nº 101/2022, de lavra do Poder 

Executivo, o qual, anteriormente, foi rejeitado por maioria dos vereadores e, no entanto, a 

Prefeitura Municipal ingressou com uma ação no Poder Judiciário para que fosse realizada 

uma nova apreciação. Salientou que o Prefeito Municipal deveria cumprir seu papel de 

gestor e evitar que Feira de Santana tivesse que arcar com uma multa milionária. Declarou 

que no ano de dois mil e sete iniciou-se uma investigação para apurar situações que 

ocorreram durante a gestão do ex-Prefeito José Ronaldo de Carvalho ao comentar que este 

montou uma estrutura na qual empresas terceirizadas realizavam contratações ilegais, o que 

se manteve nos governos seguintes. Ao concluir seu pronunciamento, disse que os políticos 

deveriam manter o diálogo porque ninguém conseguia governar sozinho. Neste momento, a 

presente Sessão foi suspensa por alguns minutos após deliberação plenária e reaberta, em 

seguida, pelo Presidente desta Casa, edil Fernando Dantas Torres, que assumiu o comando 

da Mesa Diretiva. Na sequência, realizou-se chamada nominal, oportunidade na qual 

constatou-se a ausência do edil José da Costa Correia Filho (PATRI). Posteriormente, de 

acordo com o artigo 9º, §2º, do Regimento Interno desta Casa, iniciou-se “a eleição 

para a Mesa Diretiva (segundo biênio), a qual dar-se-á no dia da 6ª (sexta) sessão 

ordinária do mês de Junho do último ano do primeiro biênio – Redação dada pela 

Resolução nº 536/2022”. Em Pela Ordem, a vereadora Eremita Mota de Araújo 

apresentou Requerimento que, em conformidade com o artigo 10, incisos I e II, do 

Regimento Interno desta Casa, evidenciava os nomes dos candidatos da Chapa para 

concorrer à eleição da Mesa Diretiva para o biênio 2023-2024, sendo eles: Presidente: 

vereadora Eremita Mota de Araújo; primeiro Vice-Presidente: edil Fernando Dantas 

Torres; segundo Vice-Presidente: parlamentar Josse Paulo Pereira Barbosa; terceiro Vice-

Presidente: vereador Ronaldo Almeida Caribé; primeira Secretária: parlamentar Luciane 

Aparecida Silva Brito Vieira; segundo Secretário: edil Valdemir da Silva Santos; terceiro 

Secretário: parlamentar Edvaldo Lima dos Santos e Corregedor: edil Flávio Arruda 

Morais. Vale registrar que, após o anúncio, a parlamentar Eremita Mota de Araújo 

assegurou que seu nome não constava em nenhuma outra Chapa. Ato contínuo, o 

Presidente deste Legislativo, parlamentar Fernando Dantas Torres, questionou aos 

vereadores se havia outra chapa a ser inscrita e, em seguida, sem qualquer manifestação de 
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nova inscrição, o Presidente deflagrou o processo de eleição da Mesa Diretiva para o biênio 

2023-2024, de acordo com o artigo 9º, §2, e artigo 10, incisos I e II, do Regimento Interno 

desta Casa. Na sequência, o edil Luiz Augusto de Jesus questionou se era possível haver 

inscrição avulsa, de modo que o Presidente desta Casa esclareceu que, para haver inscrição, 

era necessário apresentar uma chapa com formação completa. Em seguida, a primeira 

Secretária deste Legislativo, parlamentar Luciane Aparecida Silva Brito Vieira, fez a leitura 

do artigo 10 do Regimento Interno. Logo após, o Presidente deu início à votação, por 

ordem alfabética e escrutínio aberto, com registro no painel eletrônico deste Plenário, na 

qual a chapa única, apresentada pela parlamentar Eremita Mota de Araújo, foi eleita por 

unanimidade dos vereadores presentes com vinte votos favoráveis, sem abstenções ou votos 

contrários. Em seguida, o Presidente desta Casa, edil Fernando Dantas Torres, declarou que 

a chapa mencionada foi eleita para a Mesa Diretiva do biênio 2023-2024 e anunciou que a 

posse dos eleitos ocorrerá no dia primeiro de janeiro de dois mil e vinte e três. Logo após, 

franqueou-se a palavra à parlamentar Eremita Mota de Araújo, que, na oportunidade, 

demonstrou sua gratidão ao Presidente Fernando Dantas Torres e frisou que, há alguns 

meses, contou sua história de vida na Sessão Solene realizada com o objetivo de lhe 

outorgar o Título de Cidadã Feirense. Salientou que enfrentou inúmeras dificuldades com 

determinação, pautada na ética, na legalidade e na humanidade. Comentou que estava em 

seu quinto mandato e que se sentia honrada por ter se tornado a próxima Presidente desta 

Casa da Cidadania, a primeira mulher no comando da Mesa Diretiva, e agradeceu àqueles 

que lhe destinaram voto. Destacou que, ao tomar posse, honrará a confiança de todos e 

aplicará, corretamente, os recursos públicos sem esquecer-se dos princípios que norteavam 

a administração pública. Por fim, declarou que o Poder Legislativo deveria ser a “caixa de 

ressonância” da população a fim de proporcionar benefícios a esta e registrou que 

construirá uma relação de respeito sem deixar de fiscalizar os atos da administração pública 

municipal. Neste momento, a presente Sessão foi suspensa por cinco minutos para que os 

presentes pudessem cumprimentar a futura Presidente deste Parlamento, vereadora Eremita 

Mota de Araújo. Em seguida, a presente Sessão foi reaberta pelo segundo Vice-Presidente 

desta Casa, edil Josse Paulo Pereira Barbosa, que, após assumir o comando da Mesa 

Diretiva, procedeu à chamada nominal, na qual verificou-se, mais uma vez, apenas a 

ausência do parlamentar José da Costa Correia Filho. Neste momento, o Presidente desta 

Casa, edil Fernando Dantas Torres, assumiu o comando da Mesa Diretiva e, por conta da 

decisão judicial nº 8016119-67.2022.8.05.0800, proferida pelo Juiz da Segunda Vara da 

Fazenda Pública da Comarca de Feira de Santana, consultou os parlamentares quanto à 

reapreciação do Ofício nº 101/2022, o que foi aprovada por unanimidade dos presentes. 
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Sendo assim, durante a Ordem do Dia, foi apreciada a seguinte proposição: <Em 

discussão única e reapreciação por força de decisão judicial, o Ofício nº 101/2022, de 

lavra do Poder Executivo Municipal, que “Apresenta o nome do advogado Carlos Alberto 

Moura Pinho, para recondução ao cargo de Procurador Geral do Município, a ser exercido 

pelo período de junho de 2022 a junho de 2024”, com Parecer contrário exarado pela 

Comissão de Constituição, Justiça e Redação – CCJR, o qual opinava pelo indeferimento 

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

jurídico, nos termos da Lei Complementar nº 002/1995. Em Pela Ordem, o vereador 

Edvaldo Lima dos Santos solicitou fazer uso da palavra em votação ao Ofício. Em Pela 

Ordem, o vereador Jhonatas Lima Monteiro sugeriu que os parlamentares seguissem o rito 

habitual e expôs que destinaria voto contrário à recondução do advogado Carlos Alberto 

Moura Pinho para o cargo de Procurador Geral do Município. Em votação ao Parecer 

supracitado, este foi rejeitado por maioria dos parlamentares presentes, com voto contrário 

do edil Edvaldo Lima dos Santos. Em Pela Ordem, o vereador Luiz Augusto de Jesus 

solicitou que contasse em Ata os nomes dos parlamentares que foram favoráveis ao Parecer 

supracitado. Em Pela Ordem, o edil Jhonatas Lima Monteiro esclareceu questões relativas 

à apreciação do Ofício nº 101/2022. Na sequência, o Presidente desta Casa consultou os 

parlamentares quanto à possibilidade de estes fazerem uso da palavra, durante a apreciação 

da proposição mencionada, por três minutos, o que foi acatado por unanimidade dos edis 

presentes. Logo após, em votação ao Ofício nº 101/2022, este foi rejeitado por maioria dos 

parlamentares presentes com onze votos contrários e oito votos favoráveis à recondução do 

referido advogado. Vale registrar que, ainda em votação, franqueou-se a palavra aos 

parlamentares Edvaldo Lima dos Santos, Ivamberg dos Santos Lima, Jhonatas Lima 

Monteiro, José Carneiro Rocha, Luiz Augusto de Jesus, Pedro Cícero Marcenio Silva e 

Silvio de Oliveira Dias. Durante os pronunciamentos dos oradores à tribuna, a primeira 

Secretária, vereadora Luciane Aparecida Silva Brito Vieira, assumiu o comando da Mesa 

Diretiva. Em Pela Ordem, o vereador Luiz Augusto de Jesus solicitou contar em Ata que o 

edil Ivamberg dos Santos Lima questionou a decisão judicial relativa ao Ofício nº 

101/2022. Em Pela Ordem, o edil Ivamberg dos Santos Lima solicitou contar em Ata que 

apenas expressou seu ponto de vista à tribuna. Oportunamente, a primeira Secretária 

declarou que os Poderes Legislativo, Judiciário e Executivo eram independentes. Em Pela 

Ordem, o vereador Josse Paulo Pereira Barbosa teceu críticas ao edil Luiz Augusto de 

Jesus. Neste momento, o Presidente desta Casa, edil Fernando Dantas Torres, assumiu o 

comando da Mesa Diretiva. Em Questão de Ordem, o vereador Silvio de Oliveira Dias 

observou que, na reapreciação do Ofício nº 101/2022, a recondução obteve menos votos 



 

 

 

 

 
 

Feira de Santana 

CÂMARA  MUNICIPAL 
  Casa da Cidadania 

  

607 

 

RD 202266 

favoráveis do que na primeira votação. Em Pela Ordem, o vereador Edvaldo Lima dos 

Santos teceu críticas ao parlamentar José Carneiro Rocha e, em seguida, declarou que o 

advogado Carlos Alberto Moura Pinho teve duas derrotas consecutivas nesta Casa. Em 

Pela Ordem, o parlamentar Luiz Augusto de Jesus sinalizou que o advogado Carlos 

Alberto Moura Pinho ocupará outro cargo no Governo Municipal. Em Pela Ordem, o edil 

Silvio de Oliveira Dias solicitou que, ao término desta Sessão, fosse prestado um minuto de 

silêncio, em homenagem póstuma, à Sra. Maria Xavier, tia da jornalista Daniela Oliveira. 

Oportunamente, o Presidente desta Casa, vereador Fernando Dantas Torres, proclamou o 

resultado da reapreciação do Ofício nº 101/2022 e solicitou que a decisão fosse 

oficialmente comunicada ao Poder Executivo Municipal. Logo após, o Presidente Fernando 

Dantas Torres solicitou que a primeira Secretária desta Casa, vereadora Luciane Aparecida 

Silva Brito Vieira, procedesse à leitura do Parecer nº 087/2022, exarado pela Comissão de 

Finanças, Orçamento e Fiscalização (CFOF), favorável à tramitação do Projeto de Lei 

Ordinária n/nº 043/2022, de iniciativa do Poder Executivo Municipal, que “Dispõe sobre as 

Diretrizes para elaboração da Lei Orçamentaria referente ao exercício de 2023 do 

município de Feira de Santana, e dá outras providências”>. Em seguida, o edil Luiz 

Augusto de Jesus solicitou que fosse prestado um minuto de silêncio, em homenagem 

póstuma, à Sra. Nina Ramos dos Santos. Neste momento, o Presidente desta Casa solicitou 

que os presentes ficassem de pé para prestar um minuto de silêncio, em Homenagem 

Póstuma, às Sras. Maria Xavier e Nina Ramos dos Santos. Logo após, os componentes da 

Mesa Diretiva eleita para o biênio 2023-2024 foram fotografados. Esgotado o tempo 

regimental, o Presidente desta Casa, edil Fernando Dantas Torres, declarou encerrada a 

presente Sessão, às doze horas e quarenta minutos, sendo convocada outra para amanhã, dia 

quinze de junho do ano em curso, à hora regimental, com a seguinte pauta: <o que 

ocorrer>. Para constar, eu, Dayana Jones Nascimento de Jesus Fontes, Redatora de Debates 

desta Casa, lavrei a presente Ata, que segue à apreciação plenária, na forma regimental.       

 


