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Ata da 49ª 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 05 de 

maio de 2022. 

 

Aos cinco dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois, à hora regimental, 

no Plenário da Câmara Municipal de Feira de Santana, situada à rua Visconde do Rio 

Branco, 122, nesta cidade, Estado da Bahia, realizou-se a quadragésima nona Sessão 

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

qual a exceção da vereadora Eremita Mota de Araújo compareceram os parlamentares 

Edvaldo Lima dos Santos, Emerson Costa dos Santos, 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. Amparado pelo Regimento Interno, o primeiro Vice-Presidente desta Casa 

Legislativa, vereador Sílvio de Oliveira Dias, declarou aberta a presente Sessão e solicitou 

que o vereador Ivamberg dos Santos Lima, assumisse a segunda Secretária “ad hoc”, bem 

como procedesse a leitura da Ata da Sessão anterior. Antes da leitura da Ata, o primeiro 

Vice-Presidente, edil Silvio de Oliveira Dias, justificou a ausência na presente Sessão da 

segunda Secretária, vereadora Eremita Mota de Araújo. Prosseguindo, o primeiro Vice-

Presidente, edil Silvio de Oliveira Dias, solicitou que a primeira Secretária, vereadora 

Luciane Aparecida Silva Brito Vieira, realizasse a leitura das matérias previamente 

constantes para o Expediente do dia, que vão a seguir: <Pareceres nºs 031, 032, 035, 036, 

039, 041, 046, 048 e 049/2022, todos exarados pela Comissão de Constituição, Justiça e 

Redação (CCJR), opinando pelo deferimento dos respectivos Projetos de Lei Ordinária nºs: 

012/2022, de autoria do edil Ivamberg dos Santos Lima; 021/2022, de iniciativa do 

vereador Silvio de Oliveira Dias; 013/2022, de autoria de diversos parlamentares; 

019/2022, de lavra do parlamentar Pedro Américo de Santana Silva Lopes; 018/2022, de 

iniciativa do vereador Silvio de Oliveira Dias; 016/2022, de iniciativa do edil Emerson 

Costa dos Santos; 029, 034 e 033/2022, todos de lavra do vereador Flávio Arruda Morais. 

Pareceres nºs 033 e 034/2022, também exarados pela CCJR, opinando pelo indeferimento 
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dos Projetos de Lei Ordinária nºs 011 e 015/2022, respectivamente, de autoria dos edis 

Flávio Arruda Morais e Jhonatas Lima Monteiro. Indicações nºs 768 a 797/2022, de 

iniciativa dos parlamentares José da Costa Correia Filho, Edvaldo Lima dos Santos, Pedro 

Cícero Marcenio Silva, Flávio Arruda Morais, Luciane Aparecida Silva Brito Vieira e Luiz 

Augusto de Jesus. Correspondência: Ofício nº 005/2022, datado do dia 03 de maio do ano 

em curso e assinado pela Sra. Hulda Barros, Presidente do Sindicato dos Trabalhadores 

Autônomos de Serviços de Transportes Individual Alternativo e Complementar de Feira de 

Santana e Região – SINTASTIAC/BA, solicitando fazer uso da palavra, em Tribuna Livre, 

para expor as demandas dos mototaxistas a fim de que estes tenham seus direitos 

assegurados, como determina a Lei nº 3.815/2018>. Em seguida, o primeiro Vice-

Presidente, edil Sílvio de Oliveira Dias, submeteu à apreciação do Plenário, a Ata da Sessão 

anterior a qual foi aprovada pela unanimidade dos parlamentares Presentes. Em Pela 

Ordem, o vereador Edvaldo Lima dos Santos solicitou ao primeiro Vice-Presidente, Silvio 

de Oliveira Dias, que pautasse os Projetos de Lei Ordinária nºs 004 e 005/22, ambos de sua 

autoria, os quais estão tramitando há mais de um ano nesta Casa e já estão prontos para 

serem votados. Prosseguindo, no Horário das Lideranças, o vereador Pedro Cícero 

Marcênio Silva (Cidadania) destacou notícia veiculada no portal Voz da Feira sobre a 

atuação do “Rapa”. Disse que o Poder Executivo Municipal permanece roubando as 

mercadorias dos ambulantes feirenses. Informou que está circulando um vídeo com a 

atuação truculenta e sem educação do “Rapa” contra pais de famílias que precisam 

trabalhar para ganhar o pão de cada dia. Ponderou que as ruas precisam estarem 

organizadas e ordenadas, mas o cidadão que tem família precisa manter os seus familiares e 

malhar o dinheiro da feira. Externou que não concorda com atos de retorno de práticas do 

governo anterior, a exemplo de atuação do “Rapa”, pois devido a crise há pessoas que até 

alugam um carrinho de mão, compra mercadoria fiado para vender e chega o “Rapa” e 

toma as mercadorias sem diálogo com os ambulantes. Classificou como desastrosa a 

atuação do “Rapa” em Feira de Santana principalmente depois de um retorno de uma 

pandemia. Aventou a possibilidade do prefeito municipal de Feira de Santana, Colbert 

Martins da Silva Filho, desejar que as pessoas roubem. Pois, impedem que eles trabalhem e 

não cria outras possibilidades de ganho. Concedeu aparte ao parlamentar Luiz Ferreira da 

Silva (Avante). Durante o pronunciamento do orador, o comando da Mesa Diretiva foi 

transferido para o Segundo Vice-Presidente, Josse Paulo Pereira Barbosa. Em Pela Ordem, 

o edil José da Costa Correia Filho afirmou que está em mãos com o Parecer da Comissão 

de Finanças, Orçamento e Fiscalização (CFOF) ao Projeto de Lei Ordinária nº 171/2021, e 

solicitou que este fosse lido na íntegra, assim como sua justificativa, e posteriormente 
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solicitou uma cópia do Parecer após este ser protocolado. Em seguida, o vereador 

Emerson Costa dos Santos (DC) mencionou a entrevista concedida pelo secretário 

municipal de Saúde, médico Marcelo Britto, no dia anterior e destacou que sentiu vergonha 

quando este afirmou que todos os problemas referentes à área de saúde em Feira de 

Santana, sobretudo no sistema de regulação, eram de responsabilidade total do Governo do 

Estado. Argumentou que o referido secretário faltou com a verdade porque a unidade de 

terapia intensiva (UTI) do Hospital Dom Pedro de Alcântara estava desativada por decisão 

da Prefeitura Municipal. Questionou se a administração pública municipal estava certa em 

manter a realização da Micareta de Feira ou se seria melhor utilizar os recursos financeiros 

que seriam destinados a esta festa para a retomada do convênio com o referido hospital a 

fim de que os doze leitos da UTI fossem reativados. Destacou que estes poderiam ser 

destinados ao acolhimento de pacientes transferidos pelo sistema de regulação e frisou que 

a gestão pública municipal negligenciava a saúde, pois, em seu entendimento, Feira de 

Santana necessitava de um Hospital Municipal por conta do número de habitantes e das 

demandas diárias. Reiterou que o pronunciamento do secretário supracitado acerca do 

sistema de regulação era inaceitável porque os problemas relativos à saúde neste Município 

não poderiam ser de responsabilidade apenas do Governo do Estado, mas também do 

Governo Municipal. Discorreu sobre a importância de priorizar a saúde, a educação e a 

segurança e, em seguida, relatou que, em diálogo com pessoas que atuavam no Hospital 

Dom Pedro de Alcântara, estas lhe disseram que a unidade de saúde poderia acolher 

pacientes na UTI, pois havia leitos disponíveis. Destacou que a Sra. Rosimeire foi a óbito 

em decorrência da negligência do Poder Executivo Municipal com a saúde e frisou que, ao 

dizer isto, não tirava a responsabilidade do Governo do Estado, apenas reforçava que este e 

aquele deveriam atuar juntos a favor da população. Ao concluir, destacou que a entrevista 

mencionada foi tendenciosa porque, em momento algum, a repórter indagou o motivo pelo 

qual a UTI do Hospital Dom Pedro de Alcântara estava desativada. Em Pela Ordem, o edil 

Emerson Costa dos Santos destacou a falta de atenção dos vereadores da oposição com 

relação ao seu discurso sobre a situação da saúde na cidade de Feira de Santana. Em 

seguida, o Segundo Vice-Presidente, Josse Paulo Pereira Barbosa, solicitou que a primeira 

Secretária, parlamentar Luciane Aparecida Silva Brito Veira, lesse o Parecer da Comissão 

de Finanças, Orçamento e Fiscalização (CFOF) referente ao Projeto de Lei Ordinária nº 

171/2021, o qual opinou pelo deferimento da tramitação da matéria. Logo após, o vereador 

Luiz Augusto de Jesus (União Brasil e Liderança do Governo) externou que uma 

professora da rede estadual entrou na justiça contra o estado para cobrar ajuste do seu 

salário, visto que o Projeto de Lei enviado para a Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA) 
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que altera a Lei nº 14.406/2021 visando readequar os valores do vencimento do magistério 

da educação básica, tanto para servidores da ativa quanto para os aposentados, em função 

do novo piso nacional da categoria, não está sendo cumprido. O edil também destacou que 

foi informado sobre uma reunião que ocorreu em um sábado com o intuito de privilegiar 

professores mestres e doutores, excluindo os aposentados. Em vistas disso, o orador Luiz 

Augusto de Jesus salientou que a professora que lhe procurou recebeu no mês de abril 

como salário base apenas dois mil quatrocentos e dezesseis reais por uma carga horária de 

quarenta horas. O parlamentar chamou a atenção para o fato de que servidores ativos e 

aposentados devem ter direitos iguais. Em aparte, o edil Marcos Antonio dos Santos Lima 

informou que o prefeito Colbert Martins da Silva Filho está fazendo uma licitação para 

reforma de casas na zona rural e para isso será investido aproximadamente dois milhões de 

reais. De volta à palavra, o vereador Luiz Augusto de Jesus frisou que é errado usar “dois 

pesos e duas medidas” se referindo ao fato de os professores do estado não estarem 

recebendo o mesmo vencimento. Em aparte, o edil Ivamberg dos Santos Lima questionou 

ao colega qual os dados profissionais da professora que lhe mostrou o contracheque, 

perguntou se a mesma tem subsídio, nível superior e gratificação, pois após a aposentadoria 

o servidor perde algumas gratificações. Findando seu pronunciamento, o vereador Luiz 

Augusto de Jesus frisou que, pela lei federal, nenhum professor pode receber menos de três 

mil oitocentos e quarenta e cinco reais por quarenta horas de trabalho.  Em Pela Ordem, o 

edil Josse Paulo Pereira Barbosa solicitou um minuto de silêncio pelo falecimento da 

senhora Jozeane Machado Ramos, esposa do Coronel Vanderval. Em Pela Ordem, o edil 

Fernando Dantas Torres (PSD) afirmou que recebeu uma ligação do Coronel José Hildon 

B. Lobão solicitando que fosse cancelada a entrega da Comenda Maria Quitéria a ele, a 

qual seria realizada na data de hoje nesta Casa, devido ao falecimento do capitão PM Jaime 

Souza da Silva por politraumatismo. Continuando, o vereador José da Costa Correia 

Filho (PATRIOTA) em nome dos moradores da Rua Mantiqueira, localizada no bairro 

Rua Nova, agradeceu à toda a sua equipe da Superintendência de Obras e Manutenção 

(SOMA) na pessoa do superintendente, engenheiro João Vianey Marval Silva, pelas obras 

realizadas, bem como pelas que ainda serão feitas na rede pluvial e de esgotamento 

sanitário, cuja situação já foi por ele relatada através de ofício ao gerente da EMBASA, Sr. 

Euvaldo, ao qual solicitou que interceda para a mais breve resolução do problema. Também 

referiu-se à necessidade de asfaltamento das ruas Montes Claros, Canoa e Apaches, e 

finalizando, reportou-se ao Parecer favorável exarado pela Comissão de Finanças 

Orçamento e Fiscalização (CFOF) desta Casa em favor do Projeto de Lei Ordinária nº 

171/2022, de autoria do parlamentar Ivamberg Lima, a quem sugeriu avaliar de modo 
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detalhado as especificações do mesmo, em razão de dúvidas suscitadas pelo radialista 

Dilton Coutinho, quanto a legalidade da matéria. Em seguida, o vereador Josse Paulo 

Pereira Barbosa (PSL) relatou o momento triste por que passa a Polícia Militar de Feira 

de Santana em decorrência do falecimento do Capitão PM Jaime Souza da Silva, trinta e 

nove (39) anos, que caiu no viaduto Jose Ronaldo de Carvalho, localizado na avenida 

Eduardo Fróes da Mota, bairro Cidade Nova, em circunstâncias ainda não determinadas. 

Desejou que Deus conforte os familiares do policial.  Devido a ausência de quórum, o 

Presidente procedeu uma chamada nominal e em seguida a presente Sessão foi suspensa 

momentaneamente. Durante a fala do orador, o comando da Mesa Diretiva foi transferido 

ao Presidente desta Casa, Fernando Dantas Torres, o qual solicitou que os vereadores não 

aceitem receber documentos do Executivo pelas mãos do edil Luiz Augusto de Jesus, pois a 

Câmara Municipal deve receber os documentos pelos trâmites devidos e oficiais. Em Pela 

Ordem, o vereador Edvaldo Lima dos Santos afirmou que recebeu pensando que era do 

vereador, mas sendo assim irá devolver o Projeto. Em Pela Ordem, o edil José Carneiro 

Rocha disse que se a Prefeitura não deu entrada na Câmara e encaminhou de forma 

antecipada pelo vereador, então realmente o Presidente está correto, pois foi uma atitude 

deselegante. Em Pela Ordem, o vereador Jhonatas Lima Monteiro questionou se esta 

forma de entrega está acontecendo ao invés da forma oficial. Em Pela Ordem, o edil Luiz 

Augusto de Jesus afirmou que o documento já deu sim entrada na Casa e que ele distribuiu 

para divulgar aos edis. Neste momento, o Presidente desta casa, Fernando Dantas Torres, 

realizou uma chamada nominal, no qual se verificou a ausência dos vereadores Eremita 

Mota de Araújo, Pedro Cícero Marcênio Silva, Ronaldo Almeida Caribé e Silvio de 

Oliveira Dias. Sendo que minutos depois todos estavam presentes no Plenário a exceção da 

vereadora Eremita Mota de Araújo. Retomando o uso da palavra, o parlamentar Josse 

Paulo Pereira Barbosa (PSL) relatou que participou de reunião com a deputada estadual 

Mirela Macedo e empresário de Feira de Santana, cujo nome não foi revelado. Disse que a 

parlamentar tem socorrido a população feirense e faz um trabalho brilhante na Assembleia 

Legislativa. Afirmou que as decisões decorrentes da mencionada reunião já estão surtindo 

efeito no distrito Jaguara, em Feira de Santana e demais distritos. Frisou que o seu mandato 

tem trabalhado diuturnamente para atender as demandas que chegam. Lembrou que ao ser 

eleito fez um plano de trabalhar ao lado do prefeito Colbert Martins da Silva Filho, mas o 

chefe do Executivo demonstra que não gosta de gente e não gosta de ninguém. Disse ser 

triste constatar que a cidade de Feira de Santana encontra-se em um completo estado de 

abandono. Comparou que em Salvador há muitas obras sendo executadas tanto do governo 

estadual quanto da Prefeitura e em Feira de Santana é só buraco. Argumentou que os 
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professores presentes na Galeria poderiam está nas salas de aula, mas devido a 

intransigência do governo municipal alguns encontra-se há três meses sem receber salário. 

Reclamou que a forma escalonada do pagamento dos salários dos professores parece uma 

pirraça. Acrescentou que o prefeito municipal se especializou em desagradar os servidores 

públicos, pois todas as categorias estão descontentes com o gestor. Criticou o pagamento de 

publicidade em TVs de Salvador e disse que as emissoras de rádio e os sites feirenses se 

matam cobrindo o cotidiano da cidade e pouco recebem de verbas publicitárias do 

Município. Antecipou que o prefeito está na espreita para colocar em prática um pacote de 

maldade conta os vereadores José da Costa Correia Filho e Valdemir da Silva Santos. Logo 

após, a parlamentar Luciane Aparecida Silva Brito Vieira (MDB) saudou os docentes 

que se encontravam na Galeria e, em seguida, destacou que os enfermeiros cuidavam das 

pessoas e estavam em festa devido à aprovação do Projeto de Lei nº 2.564/2020, o qual 

estabelecia o piso salarial dos profissionais mencionados, cujo valor passaria a ser R$ 

4.750,00 nas unidades de saúde públicas e privadas de todo o país e, nos demais casos, o 

piso seria proporcional, sendo que os técnicos de enfermagem receberão setenta por cento 

do valor referente ao piso salarial dos enfermeiros e os auxiliares de enfermagem e as 

parteiras receberão cinquenta por cento. Disse que a pandemia gerou reflexão sobre a 

importância do trabalho dos profissionais mencionados e, com isto, estes passaram a ser 

valorizados porque se comprometiam, todos os dias, com os pacientes. Frisou que os 

enfermeiros eram fundamentais para o Sistema Único de Saúde (SUS) e para a saúde 

pública e lidavam, diariamente, com pacientes. Destacou, ainda, que se orgulhava de 

pertencer à categoria supracitada. Em aparte, o vereador Ivamberg dos Santos Lima (PT) 

congratulou os enfermeiros e repudiou os deputados que foram contrários à aprovação do 

projeto de lei mencionado. Ao finalizar seu discurso, a oradora à tribuna destacou que 

faltava apenas sancionar a proposição e acrescentou que sempre lutaria a favor do povo. 

Oportunamente, no comando dos trabalhos da Mesa Diretiva, o Presidente desta Casa, 

Fernando Dantas Torres afirmou que o filho do Presidente da República, Jair Messias 

Bolsonaro, votou contra os enfermeiros. Em Pela Ordem, o edil Josse Paulo Pereira 

Barbosa afirmou que uma coisa é o Presidente Bolsonaro, outra coisa é o filho dele. Em 

seguida, o parlamentar Petrônio Oliveira Lima (REP) disse que chega a ser irônico o 

fato do colega ter pedido silêncio anteriormente e durante seu discurso, tentar fazer 

tumulto. Depois, convidou a população do Conjunto Viveiros e adjacências para participar 

de uma ação social que será realizada na Escola Professor Antonio Lopes, no próximo 

sábado, a partir das oito horas e que contará com serviços de assistentes sociais, 

nutricionistas, atendimento jurídico, orientações sobre documentos e diversos outros. 
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Depois, agradeceu à SOMA pelo reparo feito na pavimentação asfáltica da Avenida 

Iguatemi e pelo serviço de tapa buracos que está sendo realizado no Conjunto Viveiros, 

bem como agradeceu à Secretaria de Serviços Públicos pela limpeza completa do mesmo 

conjunto, inclusive com poda de árvores. Também, solicitou ao superintendente de Obras e 

Manutenção (SOMA), João Vianey, que atenda a seu pedido de patrolamento e drenagem 

da estrada do “Sem-Terra”. Por fim, registrou que sabe da importância de que a entrega de 

documentos seja feita pela Câmara Municipal, porém ressaltou que, às vezes, o Projeto já 

chega nas mãos dos vereadores no dia da votação e foi por esse motivo que a Prefeitura 

encaminhou um informativo com a intenção de que todos tivessem acesso com 

antecedência. Posteriormente, o edil Silvio de Oliveira Dias (PT) destacou esperar que, 

nesta data, o projeto de lei referente aos precatórios do Fundef fosse apreciado durante a 

Ordem do Dia. Em seguida, expôs que a imunidade dos parlamentares em relação aos seus 

pronunciamentos à tribuna era constitucional e estava prevista na Lei Orgânica do 

Município. No entanto, era comumente julgada pelo povo. Declarou que a população se 

atentava, sobretudo, às mentiras propagadas à tribuna por alguns parlamentares e referiu-se 

ao pronunciamento feito pelo vereador Luiz Augusto de Jesus (UB) na Sessão anterior 

sobre o fato de órgãos do Estado precisarem ser remanejados de um local. Afirmou que o 

pronunciamento teve repercussão na mídia e o Governo do Estado informou que não havia 

nada do tipo ocorrendo ainda que uma escola estadual fosse construída na região. Lamentou 

o fato de o referido parlamentar ter feito um “jogo político” durante seu discurso quando 

poderia comentar sobre questões referentes à saúde pública e à educação. Expôs que 

diversas escolas da rede pública municipal estavam fechadas, não tinham merenda e não 

possuíam materiais de limpeza. Registrou que, nos últimos anos, a Prefeitura Municipal 

sempre propagou falácias e, quando as pessoas cobravam melhorias, representantes do 

Poder Executivo afirmavam que não era possível realizá-las por conta do orçamento 

municipal. Por fim, relatou que não poderia ficar calado diante da propagação de 

inverdades.  Continuando, o parlamentar Ivamberg dos Santos Lima (PT) assegurou aos 

professores presentes na Galeria desta Casa que o Projeto de Lei Ordinária que autoriza o 

governo municipal pagar o precatório do Fundef será aprovado ainda hoje. Afirmou que o 

seu pronunciamento reverberaria o pronunciamento do vereador Silvio de Oliveira Dias. 

Pois, apesar da construção da Escola na área do Derba, a Polícia Militar permanecerá no 

local. Disse que o terreno é muito grande e tem espaço para abrigar uma escola que 

possibilitará oportunidades para os jovens feirenses. Revelou que o governo estadual já 

investiu R$ 120 milhões em educação em Feira de Santana. Apresentou no telão a planta 

baixa da escola de tempo integral que será construída no terreno do Derba. Disse que a 
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escola terá auditório, refeitório, piscina semiolímpica, vestiários, arquibancadas, quadra 

poliesportiva, casa de resíduo, casa de gás, gurita, trinta salas de aula, campo de futebol 

soçaite, pista de corrida com três faixas. Frisou que tais equipamentos são típicos de quem 

gosta e cuida de gente. Muito diferente do que se vê na rede municipal com escolas que 

passaram dois anos fechadas durante a pandemia e retornaram as atividades sem as 

mínimas condições de funcionabilidade. Acrescentou que os professores continuam 

recebendo os salários parcelados por mais que se apele à secretária municipal de Educação, 

professora Anaci Bispo Paim. Na sequência, o vereador Jurandy da Cruz Carvalho (PL) 

afirmou que, enquanto presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização 

(CFOF) desta Casa, junto com o Vice-Presidente e o Membro desta, respectivamente, edis 

José da Costa Correia Filho (PATRI) e Ronaldo Almeida Caribé (MDB), elaborou o 

Parecer referente aos precatórios do Fundef a fim de que a proposição seja apreciada na 

presente Sessão. Em seguida, comentou que, nos últimos dezesseis anos de governo petista, 

nada foi feito para viabilizar a construção de uma escola estadual no bairro Feira VI, no 

entanto, atualmente, o Governo do Estado prometia construí-la. Destacou que, na próxima 

terça-feira, discorrerá sobre diversas escolas das redes estadual e municipal e expôs que os 

muros dos Colégios Estaduais Durvalina Carneiro e Edivaldo Machado Boaventura, 

localizados, respectivamente, nos distritos de Jaíba e Governador João Durval Carneiro, 

estavam prestes a cair. Disse que, há mais de cinco meses, denunciou a situação e, até o 

presente momento, nada foi feito para evitar a tragédia. Comentou alguns problemas da 

rede municipal de ensino e salientou que, como filho de uma professora, Sra. Maria José 

Carvalho, não poderia deixar de comentar sobre questões relativas à Educação. Declarou 

que, durante a campanha eleitoral, todos os candidatos tentavam se promover, contudo, os 

índices relativos à Educação no âmbito estadual permaneciam lamentáveis. Argumentou 

que a Educação, muitas vezes, se tornava “moeda de troca” quando deveria ser priorizada e 

expôs que, na próxima Sessão, apresentará fotos para comprovar a situação de algumas 

unidades de ensino localizadas neste município. Ressaltou que os parlamentares deveriam 

tratar sobre Educação à tribuna frequentemente e comentou que, na semana anterior, esteve 

em Sergipe, no município Santana do São Francisco, e, na oportunidade, percebeu que 

algumas viaturas transitavam com frequência no local ao relatar que, em Feira de Santana, 

isto não ocorria. Declarou que a Segurança Pública não era prioritária na Bahia, assim 

como a zona rural continuava sendo negligenciada. Ao finalizar, reiterou que se 

pronunciaria sobre os problemas da Educação neste Município na próxima Sessão. Em Pela 

Ordem, o edil Silvio de Oliveira Dias, enalteceu o discurso do edil Jurandy da Cruz 

Carvalho e acrescentou que não tem como alguém cobrar a oferta de uma boa Educação do 
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Estado e não cobrar do Município, pois um depende do outro. Em Pela Ordem, o edil 

Ivamberg dos Santos Lima solicitou registo da presença do senhor Luiz do PT, grande 

liderança da Lagoa Grande. Dando continuidade, o vereador Luiz Ferreira Dias 

(Avante), saudou os professores presentes na Galeria da Casa e os agentes comunitários de 

saúde, expressando sua alegria pela publicação da lei no diário oficial que contemplará 

estes profissionais. Congratulou também a colega Luciane Aparecida Silva Brito Vieira que 

já discursou anteriormente a favor da área da enfermagem e externou que, além dos 

técnicos de enfermagem, os cooperados da Prefeitura ganham muito pouco e precisam de 

reajuste salarial. Depois, parabenizou o vereador Pedro Cícero Marcênio Silva pelo 

pronunciamento em defesa dos camelôs da cidade que estão sofrendo ações truculentas 

praticadas com o aval do Poder Público Municipal, inclusive com retenção das suas 

mercadorias e cobrou providências ao gestor municipal. Em aparte, o edil Flávio Arruda 

Morais disse que é inaceitável a truculência praticada pelos agentes contra os trabalhadores 

que estão vivenciando o momento difícil pelo qual o País passa e possui como única via de 

sustento o trabalho informal. De volta à palavra, o orador disse que está tramitando neste 

Legislativo um projeto que exigirá respeito aos camelôs de Feira de Santana e adiantou que 

conta com o voto favorável de seus pares. No Grande Expediente, o parlamentar 

Jhonatas Lima Monteiro cumprimentou os presentes em especial aos professores que 

estavam na Galeria. Disse que apesar de hoje a atenção maior ser o projeto do rateio do 

precatório do Fundef, a situação dos feirantes da Rua Marechal Deodoro requer atenção. 

Lembrou que ao longo do ano de 2021 em diversas ocasiões se discutiu a permanência dos 

ambulantes no referido local. Disse que a feira tem um vínculo histórico com a cidade, pois 

a urbe carrega o nome feira até no topônimo. Afirmou que a feira livre não pode 

desaparecer das áreas centrais da cidade e quem é contra não está defendendo a organização 

e sim a exclusão dos trabalhadores. Assegurou que feira da rua Marechal é um patrimônio 

da cidade. Alertou que se antes da pandemia já era difícil encontrar um emprego formal. 

Depois da Covid-19 a situação econômica piorou o acesso ao mercado de trabalho formal. 

Relatou a quantidade de pessoas que já estão morando nas ruas inclusive famílias inteiras. 

Ponderou ser uma irresponsabilidade retirar centenas de ambulantes com vínculos com a 

zona rural e a agricultura familiar. Assegurou que o comércio formal da rua Marechal 

Deodoro está imbricado com a feira livre. Narrou que foi apresentado ao Poder Executivo 

um projeto elaborado por arquitetos e urbanistas que compatibilizava a execução do projeto 

Centro com a permanência dos ambulantes no local. Entretanto, não houve nenhuma 

devolutiva por parte do governo quanto ao projeto. Antecipou que no próximo sábado, no 

Clube de Dirigentes Lojistas (CDL), às 14 horas será realizado um seminário sobre o 
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Potencial Econômico da Feira Livre da Marechal. Disse que o evento contará com as 

presenças de lojistas, ambulantes, Comissão de Reparação desta Casa, Incubadora da 

UEFS, Núcleo de Práticas Jurídicas da UEFS, profissionais como arquitetos, urbanistas e 

historiadores. Durante o pronunciamento do orador, o comando da Mesa Diretiva foi 

transferido para a primeira Secretária, Luciane Aparecida Silva Brito Vieira. Em Pela 

Ordem, o edil Jhonatas Lima Monteiro solicitou registro da presença na Galeria desta Casa 

da senhora Gabriela Borges, Presidente municipal do PSOL da cidade de Porto Seguro, a 

qual acompanhou os mandatos do PSOL em Salvador e agora acompanha as atividades da 

Câmara Municipal de Feira de Santana, pois está fazendo uma vivência do PSOL no 

legislativo. Em Pela Ordem, o edil Flávio Arruda Morais solicitou registro da Presença do 

senhor Val do Esporte Bar na galeria desta Casa. Neste momento, o comando da Mesa 

Diretiva foi transferido para o primeiro Vice-Presidente, parlamentar Silvio de Oliveira 

Dias. Em Pela Ordem, o edil Pedro Cícero Marcênio Silva afirmou que recebeu uma 

informação de que o senhor Marcelo Nilo não é mais candidato ao cargo de deputado 

federal. Em Pela Ordem, o edil Josse Paulo Pereira Barbosa afirmou que esta notícia é 

velha. Durante a Ordem do Dia, foi realizada uma chamada nominal a qual evidenciou a 

ausência dos edis Eremita Mota de Araújo, Luiz Ferreira Dias e José Marques de Messias. 

Neste momento, o comando da Mesa diretiva foi transferido para o Presidente desta Casa, 

Fernando Dantas Torres. Em seguida, foi apreciado em Discussão Única, o VETO nº 

003/2022 de iniciativa do Poder Executivo ao Projeto de Lei Ordinária nº 92/2021 de 

autoria do edil Ivamberg dos Santos Lima, com Parecer da Comissão de Constituição, 

Justiça e Redação (CCJR) o qual opina pela Rejeição do Veto. Em votação, o Parecer foi 

aprovado com voto contrário dos edis Jose Carneiro Rocha, Luiz Augusto de Jesus, José da 

Costa Correia Filho, Petrônio Oliveira Lima e Marcos Antônio dos Santos Lima. Neste 

momento o Presidente, vereador Fernando Dantas Tores, designou os edis Luiz Augusto de 

Jesus, Silvio de Oliveira Dias e Jhonatas Lima Monteiro para escrutinar a votação do Veto 

nº 003/2022. O Presidente, vereador Fernando Dantas Torres, proclamou que em votação 

única e secreta, o VETO nº 003/2022 de iniciativa do Poder Executivo ao Projeto de Lei 

Ordinária nº 92/2021 de autoria do edil Ivamberg dos Santos Lima, foi rejeitado pela 

maioria dos edis presentes totalizando dez (10) votos contrários e sete (07) favoráveis à 

aprovação conforme pronunciou o edil Jhonatas Lima Monteiro. Em votação, fez uso da 

palavra o autor do projeto. Em declaração de voto, fez uso da palavra o edil Jurandy da 

Cruz Carvalho. Em Pela Ordem, o edil José Marques de Messias afirmou que não estava 

presente no momento da votação, mas declarou que se estivesse votaria a favor do Veto nº 

003/2022. Em Pela Ordem, o edil Edvaldo Lima dos Santos solicitou registro da presença 
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dos vereadores “Xandó” e “Raimundinho” representantes do Poder Legislativo o município 

de São Gonçalo dos Campos presentes nas galerias desta Casa. Em Pela Ordem, o edil 

Josse Paulo Pereira Barbosa solicitou registro da presença da senhora Yara Maria Cortês de 

Melo, mãe do jornalista Marcos Valentim, na Galeria desta Casa Legislativa. 

Oportunamente, o Presidente, edil Fernando Dantas Torres, propôs, com aprovação de 

todos os presentes, a realização de uma sessão ordinária convocada extraordinariamente de 

acordo com os artigos 211 a 213 do Regimento Interno,  após esta, para apreciar em 

segunda discussão, o Projeto de Lei Ordinária nº 171/2021, caso este seja aprovado em 

primeira discussão na presente Sessão. Posteriormente, devido à inversão da ordem das 

matérias proposta pelo Presidente desta Casa, com aprovação de todos os vereadores 

presentes, foi votado em primeira discussão, o Projeto de Lei Ordinária nº 171/2021 de 

iniciativa dos edis Ivamberg dos Santos Lima, Pedro Cícero Marcênio Silva e Jhonatas 

Lima Monteiro, com Parecer favorável da CCJR, o qual foi aprovado por unanimidade dos 

edis presentes. Já o mencionado Projeto foi aprovado também pela unanimidade dos 

parlamentares presentes totalizando dezesseis votos favoráveis com abstenções dos edis 

José Carneiro Rocha, Luiz Augusto de Jesus e Marcos Antônio dos Santos Lima. Em 

votação, fez uso da palavra os edis Ivamberg dos Santos Lima, José Carneiro Rocha, 

Jhonatas Lima Monteiro, Luiz Ferreira Dias, Josse Paulo Pereira Barbosa, Pedro Cícero 

Marcênio Silva, Petrônio Oliveira Lima, Jurandy da Cruz Carvalho, Silvio de Oliveira Dias 

e José Marques de Messias. Em Pela Ordem, o edil Pedro Cícero Marcênio Silva dirigiu-se 

aos professores presente na Galeria desta Casa e solicitou que eles façam uma reflexão 

sobre os pronunciamentos dos edis no púlpito, pois ele votou pelo povo. Em Questão de 

Ordem o edil Silvio de Oliveira Dias destacou que até pouco tempo, os professores não 

estariam comemorando a aprovação de uma matéria favorável à categoria. Mas, aconteceu 

porque a Câmara Municipal de Feira de Santana agora é muito mais próxima aos anseios 

povo. Em Pela Ordem, o vereador Jhonatas Lima Monteiro destacou que hoje pela manhã 

ocorreu mais uma ação truculenta do “Rapa”, na qual uma mulher apanhou, teve sua 

mercadoria apreendidas, dentre outras arbitrariedades, que desencadearam algumas reações 

populares na avenida Senhor dos Passos. Em Pela Ordem, o edil Ronaldo Almeida Caribé 

afirmou que presenciou na esquina uma ação semelhante. Adiantou que se presenciar 

novamente não vai deixar acontecer e poderá ter reação de ambas as partes. Entretanto, 

salientou ser preciso primar pelo diálogo. Em Pela Ordem, o vereador Luiz Ferreira Dias 

discorreu que as ações do “Rapa” não podem persistirem e solicitou que seja formada uma 

Comissão de Vereadores para levar o caso ao Ministério Público Estadual. Em primeira 

discussão, o Projeto de Lei Ordinária nº 138/2021 de autoria dos edis Flávio Arruda 
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Morais e Luiz Ferreira Dias, com Parecer favorável da CCJR. Em votação, o Parecer foi 

aprovado por unanimidade dos edis presentes. Em Pela Ordem, o edil Luiz Ferreira Dias 

apresentou emenda ao referido projeto e este consequentemente foi encaminhado às 

Comissões. Nada mais havendo por tratar, o Presidente desta Casa Legislativa, vereador 

Fernando Dantas Torres, declarou encerrada a presente Sessão, às onze horas e cinquenta 

minutos e convocou outra para em seguida, como Reunião Extraordinária, de acordo com 

os artigos nºs 211 a 213 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, com o objetivo de 

apreciar as matérias aptas para a Ordem do Dia. Para constar, eu, José Joaquim de Oliveira 

Neto, Técnico Legislativo a disposição do Setor de Redação e Atas, lavrei a presente Ata, 

que segue à apreciação plenária, na forma regimental.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

Feira de Santana 

CÂMARA  MUNICIPAL 
  Casa da Cidadania 

  

433 

 

RD 202250 

 

Ata da 50ª Sessão Ordinária da Câmara 

Municipal de Feira de Santana, Estado da 

Bahia, convocada como Reunião 

Extraordinária de acordo com os Artigos 

211 a 213 do Regimento Interno com o 

objetivo de apreciar as matérias aptas para 

a Ordem do Dia, referente à 1ª Etapa, do 2º 

Período, da 19ª Legislatura, realizada no 

dia 05 de maio de 2022. 

 

 

Aos cinco dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois, às onze horas e 

cinquenta e um minutos, no Plenário da Câmara Municipal de Feira de Santana, situada à 

rua Visconde do Rio Branco, 122, nesta cidade, Estado da Bahia, realizou-se a 

quinquagésima sexta Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Feira de Santana, Estado 

da Bahia, convocada como Reunião Extraordinária de acordo com os Artigos 211 a 213 do 

Regimento Interno com o objetivo de apreciar as matérias aptas à votação, referente à 

primeira Etapa, do segundo Período, da décima nona Legislatura, na qual a exceção da 

vereadora Eremita Mota de Araújo compareceram os vereadores os parlamentares Edvaldo 

Lima dos Santos, Emerson Costa dos Santos, 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. 

Amparado pelo Regimento Interno, o Presidente desta Casa Legislativa, vereador Fernando 

Dantas Torres, declarou aberta a presente Sessão e ato contínuo solicitou à primeira 

Secretária, vereadora Luciane Aparecida Silva Brito Vieira, que procedesse a leitura da 

matéria apta para apreciação. Sendo assim, em segunda discussão, o Projeto de Lei 

Ordinária nº 171/2021, de autoria dos edis Ivamberg dos Santos Lima, Pedro Cícero 

Marcênio Silva e Jhonatas Lima Monteiro, foi aprovado por unanimidade dos edis 

presentes com abstenções dos edis Luiz Augusto de Jesus, Marcos Antônio dos Santos 

Lima e José Carneiro Rocha. Em declaração de voto, fizeram uso da palavra os edis 
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Ivamberg Lima dos Santos, Edvaldo Lima dos Santos, Petrônio Oliveira Lima e Luiz 

Augusto de Jesus. Em Pela Ordem, o edil Josse Paulo Pereira Barbosa agradeceu a todos 

em nome do Presidente desta Casa, e dos edis Ivamberg Lima dos Santos, Flávio Arruda 

Morais e Pedro Cícero Marcenio Silva pela conclusão dos trabalhos da CPI da Saúde e 

afirmou que na próxima semana convocará a imprensa para apresentação do Relatório Final 

da referida comissão. Em Pela Ordem, o edil Silvio de Oliveira Dias solicitou registro em 

Ata, a presença na Galeria desta Casa da Cidadania do senhor conhecido como “Delegado 

do Feiraguay”, assim como solicitou um minuto de silêncio pelo falecimento do Capitão 

Jaime Souza da Silva. Posteriormente, conforme solicitado respectivamente pelos 

parlamentares Josse Paulo Pereira Barbosa e Silvio de Oliveira Dias, o Presidente desta 

Casa, Fernando Dantas Torres, solicitou a todos ficar de pé para que fosse observado um 

minuto de silêncio em respeito aos falecimentos da senhora Jozeane Machado Ramos e do 

Capitão PM Jaime Souza Silva. Nada mais havendo por tratar, o Presidente desta Casa 

Legislativa, vereador Fernando Dantas Torres, declarou encerrada a presente Sessão, às 

doze horas e dois minutos e convocou outra para o próximo dia dez do corrente mês, uma 

terça-feira, à hora regimental, com a seguinte pauta: <O que ocorrer>. Para constar, eu, José 

Joaquim de Oliveira Neto, Técnico Legislativo a disposição do Setor de Redação e Atas, 

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

 

 


