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Ata da 52ª 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 11 de 

maio de 2022. 

 

Aos onze 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 quinquagésima segunda Sessão 

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

qual, à exceção do parlamentar Luiz Ferreira Dias, compareceram os vereadores Edvaldo 

Lima dos Santos, Emerson Costa dos Santos, Eremita Mota de Araújo, Fernando Dantas 

Torres, Flávio Arruda Morais, Ivamberg dos Santos Lima, Jhonatas Lima Monteiro, José 

Carneiro Rocha, José da Costa Correia Filho, José Marques de Messias, Josse Paulo Pereira 

Barbosa, Jurandy da Cruz Carvalho, Luciane Aparecida Silva Brito Vieira, Luiz Augusto 

de Jesus, 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 vereador Silvio de Oliveira Dias, primeiro Vice-

Presidente desta Casa, declarou aberta a presente Sessão e solicitou que a vereadora 

Eremita Mota de Araújo, segunda Secretária, procedesse à leitura da Ata da Sessão anterior, 

a qual foi submetida à apreciação plenária e 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: <Projeto de Lei Ordinária nº 040/2022, de autoria do vereador Flávio Arruda 

Morais, que “Institui o Dia Municipal dos Protetores e Cuidadores de Animais no 

município de Feira de Santana, e dá outras providências”. Projeto de Decreto Legislativo 

nº 012/2022, de iniciativa do edil Fernando Dantas Torres, que “Dispõe sobre a concessão 

do Título de Cidadão Feirense ao Sr. Frei José Jorge Rocha, e dá outras providências”. 

Pareceres nºs 036, 042, 043, 044, 047 e 051, todos exarados pela Comissão de 

Constituição, Justiça e Redação (CCJR), opinando, respectivamente, pelo deferimento da 

tramitação dos Projetos de Lei nºs 014, 030, 031 e 032/2022, todos de lavra do edil Silvio 

de Oliveira Dias; 027/2022, de iniciativa do vereador Josse Paulo Pereira Barbosa e 

020/2022, de autoria do parlamentar Edvaldo Lima dos Santos. Parecer nº 037/2022, 

também exarado pela CCJR, opinando pelo indeferimento da tramitação do Projeto de Lei 
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nº 017/2022, de lavra do edil Edvaldo Lima dos Santos. Requerimento nº 157/2022, de 

autoria do vereador Silvio de Oliveira Dias. Indicações nºs 815 a 823/2022, de iniciativa 

dos vereadores Silvio de Oliveira Dias, José da Costa Correia Filho, Valdemir da Silva 

Santos, Marcos Antônio dos Santos Lima e Flávio Arruda Morais. Moção nº 042/2022, de 

lavra do parlamentar Flávio Arruda Morais >. No Horário das Lideranças Partidárias, o 

vereador Ivamberg dos Santos Lima (PT) disse que, no dia anterior, o Prefeito Colbert 

Martins da Silva Filho fez uma declaração acerca do Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica (IDEB). Explicou que este era composto por dois aspectos: as notas de 

português e matemática obtidas através da Prova Brasil ou da Provinha Brasil no Ensino 

Fundamental somadas com a frequência dos alunos. Relatou que, às vezes, os alunos 

tiravam boas notas, contudo, não eram assíduos nas aulas e isto influenciava na média do 

IDEB. Discorreu, brevemente, sobre os problemas relativos à evasão escolar ao afirmar que 

sua dissertação de mestrado versou sobre o referido tema. Expôs que a pandemia 

influenciou na cognição, no aprendizado e na frequência dos educandos nas unidades de 

ensino e destacou que, ao falar sobre o IDEB, se fazia necessário, antes de tudo, 

compreendê-lo. Ressaltou que as unidades de ensino deveriam propiciar atrativos para 

manter os educandos nas salas de aula e frisou que era difícil impedir a evasão escolar, pois 

esta ocorria em decorrência de muitos fatores. Destacou, ainda, que era necessário 

assegurar políticas públicas de permanência para os alunos da rede municipal e mencionou 

a Bolsa Permanência, oferecida pelo Governo do Estado, ao frisar que o Governo 

Municipal não assegurava o mesmo para os alunos da rede municipal. Destacou que os 

Governos Estadual e Municipal deveriam trabalhar juntos para que o IDEB alavancasse 

neste município. Destacou que os baixos índices não poderiam ser atribuídos à atuação dos 

docentes, pois estes trabalhavam, todos os dias, mesmo em meio às condições precárias que 

lhes eram impostas, tais como falta de estrutura, desrespeito e salários fragmentados. Por 

fim, declarou que voltaria a tratar sobre o assunto à tribuna ao expor que o debate era amplo 

e os professores não poderiam ser responsabilizados pelos baixos índices. Em Pela Ordem, 

o vereador Edvaldo Lima dos Santos (MDB) referiu-se ao discurso do edil à tribuna ao 

dizer que a declaração concedida pelo Prefeito Colbert Martins da Silva Filho no dia 

anterior não representava a verdade. Logo após, a vereadora Eremita Mota de Araújo 

(PSDB) afirmou ter ouvido, atentamente, o pronunciamento do edil que lhe antecedeu à 

tribuna e acrescentou que, na condição de professora, acreditava que era necessário as 

unidades escolares defenderem o número de vagas destinado aos docentes. Salientou, ainda, 

que as escolas deveriam ser atrativas aos alunos e declarou que o ensino fundamental 

determinava as etapas seguintes. Discorreu, brevemente, sobre a evasão escolar e o 
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desinteresse dos alunos e frisou que acompanhava a fiscalização que o Ministério Público 

realizava nas unidades de ensino da rede municipal. Comentou sobre uma entrevista na qual 

denunciavam que muitas escolas municipais estavam fechadas e faltavam carteiras, 

merenda e profissionais. Em aparte, o edil Edvaldo Lima dos Santos (MDB) relatou que as 

unidades de ensino da rede municipal careciam de muitas coisas. Dando continuidade ao 

seu pronunciamento, a oradora à tribuna questionou se havia alguma escola neste município 

em excelentes condições. Ao tecer suas considerações finais, afirmou que o Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) evidenciava a defasagem da educação em 

Feira de Santana em comparação aos demais municípios. Neste momento, o Presidente 

desta Casa, edil Fernando Dantas Torres, assumiu o comando da Mesa Diretiva. Na 

sequência, o parlamentar José da Costa Correia Filho (PATRI) comunicou que, neste 

dia, a Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização (CFOF) desta Casa dará entrada no 

agendamento de uma Audiência Pública, a ser realizada no próximo dia vinte, às nove 

horas, a fim de debater sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), que chegará neste 

Poder Legislativo nos próximos dias. Disse que esperava contar com a presença de todos os 

seus pares, bem como de representantes do Ministério Público, advogados e demais 

autoridades para que as discussões fossem produtivas e a apreciação da referida proposição 

ocorresse dentro do prazo estabelecido. Em aparte, o vereador Jurandy da Cruz Carvalho 

(PL), na condição de Presidente da CFOF, também se pronunciou sobre a referida 

audiência e destacou a importância do debate. Ao finalizar, o orador à tribuna solicitou que 

o Presidente desta Casa, edil Fernando Dantas Torres, enviasse cópias da LDO aos 

membros da referida comissão assim que a proposição fosse protocolada neste Parlamento 

e sugeriu que seus pares repassassem os nomes de autoridades que poderiam ser convidadas 

para a audiência pública supracitada para enviar-lhes os convites. Posteriormente, o edil 

Luiz Augusto de Jesus (UB e Liderança do Governo) registrou que duzentas escolas da 

rede municipal de Feira de Santana atingiram o limite máximo de professores concursados, 

cerca de dois mil e duzentos, segundo legislação federal. Desse modo, realizou-se um 

processo seletivo simplificado, Regime Especial de Direito Administrativo (REDA), para 

contratação de trezentos docentes, mas cerca de quinhentos candidatos foram convocados. 

Declarou que, em breve, as escolas municipais que estiverem com déficit de professores 

serão contempladas com os docentes do REDA. Frisou que o Governo Municipal fazia um 

belíssimo trabalho na área de educação ao citar a construção de diversas unidades 

educacionais, a exemplo das localizadas nas comunidades Alto do Rosário, Dois de Julho e 

Quilombola. Lembrou que cinco escolas de grande porte da rede estadual foram 

municipalizadas recentemente. Em aparte, o edil Marcos Antônio dos Santos Lima (UB) 
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confirmou que o Governo Municipal investirá milhões de reais na reforma, construção e 

ampliação de unidades escolares e na aquisição de equipamentos educacionais. Defendeu o 

diálogo para ampliar as melhorias no âmbito educacional e relatou que havia um concurso 

público em andamento ao afirmar que conversaria com o Prefeito Colbert Martins da Silva 

Filho a fim de que este autorizasse a convocação dos docentes. Assinalou que a legislação 

limitava a contratação de novos docentes e precisava ser alterada para ampliar o quadro de 

servidores da educação. Ao retomar a palavra, o edil Luiz Augusto de Jesus (UB) informou 

que havia cerca de cinquenta e cinco mil estudantes matriculados na rede municipal e 

afirmou que a legislação deveria ser alterada para que novos professores concursados 

pudessem ser convocados. Ponderou que os vereadores da base do governo estadual não 

vislumbravam os problemas das escolas estaduais. Assinalou que a média do IDEB na 

Bahia estava abaixo de quatro, sendo uma das piores do Brasil, e acrescentou que um dos 

candidatos ao governo do Estado, ex-Secretário de Educação, Sr. Jerônimo Rodrigues, teve 

influência nisto. Acusou o Governo do Estado de negligenciar investimentos na segurança 

pública, de modo que a Bahia se tornou um dos entes mais violentos do Brasil. Em aparte, 

o vereador Fernando Dantas Torres, no comando dos trabalhos legislativos, reconheceu que 

a responsabilidade da segurança pública era do Governo Estadual, entretanto, frisou que 

Feira de Santana possuía o maior índice de violência em todo o estado. Registrou que esta 

Casa devolveu, no ano anterior, pouco mais de dois milhões de reais para a Prefeitura 

Municipal a fim de que o valor fosse investido em segurança pública, no entanto, o Prefeito 

Colbert Martins da Silva Filho nada fez até o presente momento. Sinalizou, ainda, que o 

gestor municipal deveria se inspirar na atuação dos Prefeitos de Vitória da Conquista e 

Irecê. Por fim, frisou que o Prefeito Municipal de Feira de Santana promovia a violência, 

sobretudo contra os docentes. Ao concluir seu pronunciamento, o orador à tribuna 

assegurou que projetos seriam elaborados para a aquisição de equipamentos para a 

segurança pública. Em Pela Ordem, o edil Edvaldo Lima dos Santos (MDB) externou que 

o Governo Municipal não estava preocupado com nada e saudou os mototaxistas presentes 

na galeria desta Casa. Neste momento, franqueou-se a palavra, em Tribuna Livre, à Sra. 

Hulda Barros, Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Autônomos de Serviços de 

Transporte Individual Alternativo e Complementar de Feira de Santana e Região – 

SINTASTIAC/BA, que expôs as demandas dos mototaxistas para que estes tenham seus 

direitos atendidos pelo poder público municipal, como determina a Lei nº 3.815/2018. 

Afirmou que os mototaxistas foram regulamentados pela Lei nº 2.244/2001 e possuíam 

direitos e deveres, entretanto, não acreditavam que o Governo Municipal faria algo para 

beneficiá-los no que concernia à demarcação de pontos e à fiscalização. Destacou que havia 
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mais de cinco mil mototaxistas clandestinos neste município e salientou que era necessário 

organizar o trânsito de Feira de Santana ao frisar que os parlamentares deveriam fiscalizar o 

cumprimento da legislação. Fez a leitura de trechos da Lei nº 3.815/2018 e declarou que o 

Sr. Cleudson Santos Almeida, Superintendente da Superintendência Municipal de Trânsito, 

afirmara que não havia verba para fazer a demarcação dos pontos de parada destinados aos 

mototaxistas. Oportunamente, o Presidente desta Casa, edil Fernando Dantas Torres, 

registrou que a Prefeitura Municipal poderia assegurar a demarcação porque possuía um 

doze avos para viabilizar ações necessárias ao município. Teceu críticas, ainda, à gestão 

pública municipal ao afirmar que os mototaxistas poderiam contar com o seu apoio. Ao 

concluir seu pronunciamento, a oradora à tribuna frisou a importância de assegurar os 

direitos dos mototaxistas. Em Pela Ordem, o edil Silvio de Oliveira Dias (PT) registrou 

que a Prefeitura Municipal não cumpria as leis aprovadas que versavam sobre os 

mototaxistas, assim como não assegurava a fiscalização, ficando imersa em um conjunto de 

ilegalidades. Afirmou que as pessoas que trabalhavam com transporte individual sofriam 

com o aumento do combustível, com a concorrência desleal e com a falta de fiscalização e 

a omissão da administração pública municipal prejudicava os diversos profissionais da área 

de transporte, menos os proprietários das empresas de ônibus, pois estes recebiam dinheiro 

da Prefeitura com antecedência. Em seguida, o vereador Ronaldo Almeida Caribé 

(MDB) declarou que, anteriormente, atuou como mototaxista e agradeceu à população pelo 

apoio e pela confiança que lhes eram prestados. Afirmou que seu gabinete estava à 

disposição dos mototaxistas e demais profissionais que estivessem em busca de seus 

direitos. Registrou que, no dia anterior, uma mãe assassinou a filha Raquel Teixeira após 

afogá-la em um tanque de lavar roupas no bairro Pampalona e solidarizou-se com os 

familiares da vítima. Solicitou que, ao término da presente Sessão, fosse prestado um 

minuto de silêncio, em Homenagem Póstuma, à referida criança. Logo após, o edil Josse 

Paulo Pereira Barbosa (PSC) afirmou que o Prefeito Colbert Martins da Silva Filho 

permitia a destruição do Centro Municipal de Diagnóstico por Imagem (CMDI) Dr. 

Eugênio, localizado no bairro Baraúnas. Declarou que o fato era lamentável porque uma 

obra que custara mais de um milhão de reais estava deteriorada e indagou se era plausível 

administrar recursos públicos deste modo. Em aparte, o edil Silvio de Oliveira Dias (PT) 

parabenizou o orador à tribuna pelo pronunciamento e registrou que, há alguns dias, 

comentou sobre o tema em seu discurso ao afirmar que o Prefeito Municipal, no ano de 

dois mil e dezoito, esteve no CMDI e prometeu concluí-lo no ano seguinte, entretanto, até o 

presente momento, a obra se encontrava estagnada. Dando continuidade ao seu 

pronunciamento, o orador à tribuna ressaltou que, como membro da Comissão de Saúde, 
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Assistência Social e Desporto desta Casa, listará os empreendimentos negligenciados pelo 

poder público municipal e informou que ingressará com uma representação no Poder 

Judiciário porque, por não zelar pelo dinheiro público, o Prefeito Municipal cometia o 

crime de improbidade administrativa. Afirmou que dialogará com os Drs. Ari, Vítor e 

Eduardo Pimentel para elaborar a referida representação. Em seguida, denunciou que o 

Prefeito Colbert Martins da Silva Filho alugou imóveis durante o período de campanha para 

o último pleito eleitoral, um deles localizado no distrito de Jaguara, e firmou o 

compromisso de instalar uma unidade do Centro de Referência da Assistência Social 

(CRAS) na região, entretanto, até o presente momento, nada foi efetivamente viabilizado. 

Acrescentou que diversas reportagens foram veiculadas nos meios de comunicação para 

expor Prefeitos que tinham sido afastados de seus cargos por conta de ações semelhantes e 

questionou o porquê de este Parlamento não ter feito uma intervenção. Alegou que o Chefe 

do Poder Executivo Municipal propagava inverdades nas redes sociais e tentava atribuir 

suas responsabilidades para outras pessoas, entre elas, os vereadores. Ao concluir seu 

discurso, referiu-se ao vereador Luiz Augusto de Jesus (UB) ao mencionar que havia dois 

imóveis alugados pela Prefeitura Municipal no bairro Conceição. Em Pela Ordem, o edil 

Sílvio de Oliveira Dias (PT) solicitou que a Corregedoria da Casa apurasse a denúncia feita 

pelo vereador Josse Paulo Pereira Barbosa (PSC) sobre os imóveis alugados pela Prefeitura 

Municipal no bairro Conceição. Posteriormente, o parlamentar Pedro Cícero Marcenio 

Silva (CDN) afirmou que, de acordo com o que lhe informaram, a casa mencionada no 

discurso do edil Josse Paulo Pereira Barbosa (PSC) pertencia a um vereador com cerca de 

quatro mandatos que era concorrente do parlamentar Luiz Augusto de Jesus (UB). Em 

seguida, registrou que os habitantes do Km 13, localizado próximo ao distrito de Maria 

Quitéria, reclamavam da falta de médicos na unidade de saúde da região há seis meses. 

Destacou que, no programa de rádio Acorda Cidade, alguns médicos denunciaram que não 

recebiam seus salários há dois meses e ressaltou que não compreendia a situação porque a 

verba relativa à saúde era destinada pelo Governo Federal, entretanto, o Governo Municipal 

nada fazia para pagar os profissionais mencionados. Declarou que os atendimentos nas 

unidades de saúde deste município deixavam a desejar e o Prefeito Colbert Martins da Silva 

Filho, enquanto médico, deveria propiciar melhorias e assegurar o pagamento dos salários 

dos médicos. Ao finalizar, reiterou que também soube dos fatos relativos à casa 

mencionada pelo parlamentar Josse Paulo Pereira Barbosa (PSC). Neste momento, a 

segunda Secretária desta Casa, vereadora Eremita Mota de Araújo, assumiu o comando da 

Mesa Diretiva. Em Pela Ordem, a vereadora Luciane Aparecida Silva Brito Vieira (MDB) 

registrou que, no dia seguinte, será comemorado o Dia da Fibromialgia e comentou sobre 
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uma lei, de autoria da parlamentar Eremita Mota de Araújo (PSDB), aprovada nesta Casa e 

que, brevemente, entrará em vigor, ao externar que o Secretário Municipal de 

Comunicação, Sr. Edson Borges, juntamente com a Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Social (SEDESO), providenciava as carteirinhas para os portadores de 

fibromialgia deste município. Informou, ainda, que representantes da Associação dos 

Portadores de Fibromialgia realizarão uma campanha no dia seguinte, em frente a esta 

Câmara Municipal, para divulgar informações sobre a doença. Na sequência, o 

parlamentar Petrônio Oliveira Lima (REP) discorreu sobre o Dia Nacional do Reggae, 

comemorado nesta data em homenagem ao músico Bob Marley, grande influenciador desta 

cultura, falecido neste mesmo dia no ano de mil novecentos e oitenta e um. Disse que havia 

uma lei nesta Casa, que ainda não fora sancionada, que institui o festival anual do reggae 

em Feira de Santana, a ser realizado sempre no segundo domingo de maio, no entanto, em 

razão da pandemia, o evento ainda não foi oficializado no calendário deste município. 

Destacou o fato de Feira de Santana abrigar o maior número de bandas e cantores de reggae 

do Estado, a exemplo de Jorge de Angélica, Diodorina, Tom Brown, Joel Mix, Gilsan, 

Papel de Seda e muitas outras ao ressaltar que os músicos esperavam que o festival fosse 

realizado para expor seus trabalhos. Expressou desejar que o evento ocorra no próximo ano. 

Ao concluir seu discurso, disse que no próximo sábado, dia quatorze de maio, às dezenove 

horas, ocorrerá a sétima edição do Show Cobra Coral, que contará com a presença de Jorge 

de Angélica e convidados. Em Pela Ordem, o vereador Luiz Augusto de Jesus (UB) 

informou que não possuía nenhum imóvel alugado à Prefeitura Municipal, bem como 

requereu que esta Casa cumprisse o pedido de apuração das denúncias feito pelo edil Sílvio 

de Oliveira Dias (PT).  Por fim, informou que entrará com um Processo Disciplinar contra 

o vereador Josse Paulo Pereira Barbosa (PSC) para que este apresente provas às denúncias 

feitas à tribuna. Neste momento, o primeiro Vice-Presidente desta Casa, edil Silvio de 

Oliveira Dias, assumiu o comando da Mesa Diretiva. Em Pela Ordem, o parlamentar Josse 

Paulo Pereira Barbosa (PSC) disse que aceitava a investigação, porém, o edil Luiz Augusto 

de Jesus (UB) deveria informar quem era o proprietário das casas alugadas pela Prefeitura 

Municipal. Posteriormente, o edil Jurandy da Cruz Carvalho (PL), também em tempo 

cedido pelo vereador Valdemir da Silva Santos (PV), comentou sobre o fato de a zona rural 

deste município ser desprezada pelos Governos Federal, Estadual e Municipal e externou 

esperar que o Secretário Municipal de Agricultura, Recursos Hídricos e Desenvolvimento 

Rural, Sr. Pedro Américo de Santana Silva Lopes, realize um excelente trabalho à frente da 

pasta. Disse que, nesta semana, esteve na Superintendência Baiana de Assistência Técnica e 

Extensão Rural - Bahiater, oportunidade na qual alguns funcionários lhe relataram que 
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fechariam o conglomerado que atendia a agricultura familiar em Feira de Santana para 

construir uma escola estadual. Destacou a importância de viabilizar a construção da escola, 

entretanto, frisou que era necessário se atentar ao fato de o Governo do Estado planejar 

retirar os órgãos que atendiam aos agricultores familiares, aos pecuaristas e à zona rural 

feirense quando, outrora, acabou com a Empresa Baiana de Desenvolvimento Agrícola 

(EBDA) e a assistência técnica. Indagou se não havia outro local para construir a escola 

mencionada e salientou que o Governo do Estado, ao contrário do que veiculava nas 

propagandas, não prezava pela agricultura. Ressaltou que, ao longo da pandemia, os 

agricultores trabalharam incansavelmente para assegurar insumos ao país. Teceu críticas ao 

sistema de regulação do Governo do Estado e destacou que, apesar de respeitar o 

Governador Rui Costa, não poderia deixar de comentar sobre os problemas enfrentados 

pela população da zona rural. Exteriorizou que os habitantes desta não recebiam a devida 

atenção do poder público e comentou que havia mais de sessenta mil pessoas morando na 

zona rural e, por duas vezes, estas foram imprescindíveis no resultado das eleições. 

Destacou que os habitantes da zona rural desejavam que o poder público assegurasse 

trabalho, saúde, educação e segurança, entretanto, os políticos iam à região para obter votos 

e fazer promessas que não eram cumpridas. Ao concluir seu discurso, conclamou o 

Presidente Jair Messias Bolsonaro, o Governador Rui Costa e o Prefeito Colbert Martins da 

Silva Filho para se atentarem às necessidades dos habitantes da zona rural e relatou que o 

Governo do Estado não disponibilizava mais técnicos agrícolas para sanar as demandas dos 

produtores rurais. Na sequência, o parlamentar Silvio de Oliveira Dias, no comando dos 

trabalhos legislativos, disse que a Agência de Defesa Agropecuária da Bahia (ADAB) e a 

Bahiater não serão fechadas em Feira de Santana e registrou que estava prevista apenas 

uma mudança de local para que uma moderna escola seja construída. Em Pela Ordem, o 

edil Jurandy da Cruz Carvalho (PL) registrou que o Governo do Estado acabou com a 

agricultura, com a assistência técnica e com outros setores ligados à agricultura. Logo após, 

o edil Jhonatas Lima Monteiro (PSOL) discorreu sobre problemas relativos à política 

educacional deste município ao afirmar que, em seu entendimento, a Secretaria Municipal 

de Educação (Seduc) tentava reintroduzir a escravidão como relação de trabalho porque um 

conjunto de profissionais da educação, que foram contratos pelo REDA, eram obrigados a 

trabalhar em uma carga horária fora do que estava estabelecido por lei. Disse que as vinte 

horas/aula, que pressupõem, por lei, um tempo de reserva para planejamento e organização 

do trabalho educacional, não eram respeitadas. Salientou que muitos docentes tinham que 

trabalhar por mais de vinte horas semanais, sendo coagidos pela Seduc, e relatou que, por 

lei, a reserva de carga horária representava um avanço relativo à qualidade do processo 
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educacional porque os docentes precisavam planejar suas aulas. Declarou que o Prefeito 

Municipal fez uma declaração lamentável ao atribuir os baixos índices do IDEB neste 

município aos docentes. Por fim, salientou que, nos últimos dois anos, a gestão pública 

municipal negligenciou as necessidades da educação neste município. No momento 

destinado ao Grande Expediente, o parlamentar Jhonatas Lima Monteiro (PSOL) 

destacou que o Prefeito Colbert Martins da Silva Filho fez uma declaração vergonhosa 

acerca do IDEB no dia anterior e, mais uma vez, tentou transferir a responsabilidade que 

lhe era cabível quanto à gestão educacional do município. Frisou que o gestor municipal fez 

isto para tentar atribuir a culpa dos problemas relativos à educação para os docentes de 

modo desrespeitoso. Afirmou que, ao longo do ano de dois mil e vinte, as escolas da rede 

municipal ficaram fechadas em um momento no qual se fazia necessário assegurar mais 

investimentos no âmbito educacional e melhor estruturação das escolas antes da retomada 

das atividades escolares de modo remoto. Expôs que o acesso à rede não foi garantido e 

mencionou que alunos das séries iniciais do ensino fundamental passaram os dois últimos 

anos sem o mínimo de acesso à educação porque os familiares não tinham condições de 

possibilitar computadores e internet. Declarou que a gestão pública municipal nada fez para 

resolver o problema e, quando as atividades presenciais foram retomadas, a situação 

perdurou e, todos os dias, eram registradas denúncias acerca da situação caótica das escolas 

municipais, principalmente nas comunidades rurais e nas periferias. Frisou que muitas 

unidades de ensino não foram reformadas ou faziam rotação de aulas e não possuíam o 

quantitativo necessário de profissionais. Discorreu, brevemente, sobre os problemas 

referentes à municipalização de escolas em Feira de Santana e acrescentou que os 

profissionais da educação sofriam perseguições políticas e estavam com seus vencimentos 

atrasados. Reiterou que o Prefeito Municipal declarou que o problema do IDEB neste 

município era resultado da falta de compromisso dos docentes e ressaltou que a assertiva 

era uma inverdade porque os profissionais se empenhavam para fazer um excelente 

trabalho ainda que a administração pública municipal não garantisse as condições de labor 

necessárias. Repudiou a declaração do Prefeito Municipal ao afirmar que este tentava 

manipular a população através de seus discursos e salientou que era necessário o Governo 

Municipal trabalhar, efetivamente, pelo povo. Em aparte, o edil Marcos Antônio dos Santos 

Lima (UB) afirmou que a Escola Municipal Regina Vital fazia um excelente trabalho na 

comunidade, entretanto, carecia de uma melhor infraestrutura. Acrescentou, ainda, que o 

Prefeito Colbert Martins da Silva Filho investiu no âmbito educacional e não poderia ser 

responsabilizado pela média do IDEB. Dando continuidade ao seu pronunciamento, o 

orador à tribuna afirmou que o vereador que lhe aparteou provavelmente não acompanhou 
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os debates referentes à educação neste município e salientou que, enquanto membro da 

Comissão de Educação e Cultura, esteve algumas vezes na Secretaria Municipal de 

Educação para dialogar sobre diversas reivindicações, tais como melhoria na infraestrutura, 

fardamento escolar, merendas e a falta de carteiras nas unidades de ensino. Registrou que 

todos os países que avançaram nos indicadores educacionais garantiram infraestrutura e 

valorização profissional. Ao concluir seu pronunciamento, frisou que o Governo Municipal 

não conseguia resolver problemas básicos e negligenciava a educação. Durante o discurso 

do orador à tribuna, o comando da Mesa Diretiva foi transferido para a segunda Secretária 

desta Casa, vereadora Eremita Mota de Araújo. Em Pela Ordem, os vereadores Valdemir 

da Silva Santos (PV), Luiz Augusto de Jesus (UB) e Luciane Aparecida Silva Brito Vieira 

(MDB) fizeram inscrição no momento destinado às Explicações Pessoais. Durante a 

Ordem do Dia, foram apreciadas as seguintes proposições: <Em primeira discussão, o 

Projeto de Lei Ordinária nº 111/2021, de lavra do edil Pedro Cícero Marcenio Silva, com 

Parecer exarado pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR). Em Pela 

Ordem, o vereador José Carneiro Rocha entregou uma cópia da Lei nº 267/2012, de autoria 

do ex-vereador Antônio Carlos Passos Ataíde, que versava sobre o mesmo assunto da 

matéria supracitada. Em seguida, a segunda Secretária desta Casa, vereadora Eremita Mota 

de Araújo, no comando dos trabalhos legislativos, afirmou que o teor da lei mencionada 

diferia do Projeto de Lei nº 111/2021 e sugeriu que a proposição fosse adiada de pauta por 

uma sessão, entretanto, posteriormente, declinou. Em Pela Ordem, o edil Edvaldo Lima 

dos Santos apresentou Emenda ao Projeto de Lei nº 111/2021, de modo que este foi 

encaminhado para as comissões. Em primeira discussão, o Projeto de Lei Ordinária nº 

181/2021, de autoria do vereador Jhonatas Lima Monteiro, com Pareceres exarados pela 

CCJR e pela Comissão de Educação e Cultura (CEC). Em Pela Ordem, o vereador 

Edvaldo Lima dos Santos apresentou Emenda à matéria supracitada, de modo que esta 

baixou às comissões. Em Pela Ordem, o edil Pedro Cícero Marcenio Silva disse que o teor 

da lei citada pelo vereador José Carneiro Rocha era totalmente diferente da matéria que foi 

proposta por si. Em Pela Ordem, o parlamentar Jhonatas Lima Monteiro registrou que, se 

houvesse dubiedade entre o Projeto de Lei nº 111/2021 e a Lei nº 267/2012, os Pareceres 

exarados pelas comissões indicariam problemas na tramitação. Em primeira discussão, o 

Projeto de Lei Ordinária nº 018/2022, de iniciativa do parlamentar Silvio de Oliveira 

Dias, com Parecer exarado pela CCJR, em votação, aprovado pela unanimidade dos edis 

presentes. Durante a discussão da matéria, a palavra foi franqueada ao edil Luiz Augusto de 

Jesus e, durante a votação, ao vereador Sílvio de Oliveira Dias. Em Questão de Ordem, o 

edil José Carneiro Rocha externou que, se o vereador Silvio de Oliveira Dias desejasse 
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alterar uma Lei, deveria apresentar um Projeto de Emenda à Lei existente e não um Projeto 

de Lei Ordinária. Frisou que não era contrário à matéria supracitada, mas sim à forma em 

que esta foi apresentada, por isso, sugeriu a retirada de pauta da proposição para correção. 

Em Pela Ordem, o vereador Silvio de Oliveira Dias registrou que um Projeto de Emenda 

tinha por objetivo alterar a Lei Orgânica, o que não era o caso, pois o projeto supracitado 

visava modificar outra lei. Em Pela Ordem, o edil Luiz Augusto de Jesus explicou que não 

era necessário alterar a lei, mas incluir no Calendário Oficial do Município a festa desejada. 

Em Pela Ordem, o edil Edvaldo Lima dos Santos solicitou adiamento de pauta da referia 

matéria por duas sessões para que dúvidas fossem dirimidas. Em Pela Ordem, o vereador 

Silvio de Oliveira Dias destacou desejar que a matéria mencionada seguisse em tramitação, 

pois estava correta e a festa do Bando Anunciador ainda não constava no Calendário Oficial 

do Município. Em Pela Ordem, o vereador José Carneiro Rocha reiterou que deveria ser 

apresentado um Projeto de Emenda à Lei Orgânica. Logo após, o pedido de adiamento de 

pauta da proposição por duas sessões foi aprovado pela unanimidade dos edis presentes. 

Em Pela Ordem, o parlamentar Silvio de Oliveira Dias contestou o adiamento de pauta. 

Em Pela Ordem, o vereador Edvaldo Lima dos Santos solicitou que seus pares fossem 

consultados quanto à votação em bloco dos Requerimentos pautados para a presente 

Sessão. Em Pela Ordem, o parlamentar José Marques de Messias registrou a presença do 

Sr. Nivaldo Vieira na galeria desta Casa. Em Pela Ordem, o edil Petrônio Oliveira Lima 

registrou a presença do cantor Gilsan na Galeria desta Casa. Em Questão de Ordem, o edil 

Marcos Antônio dos Santos Lima enunciou que estava com dúvidas sobre o Projeto de Lei 

nº 018/2022 e, em resposta, a segunda Secretária, vereadora Eremita Mota de Araújo, no 

comando dos trabalhos legislativos, disse que a matéria estava vencida. Em discussão 

única, o Projeto de Decreto Legislativo nº 010/2022, de lavra do edil José Carneiro 

Rocha, com Parecer exarado por Comissão Especial para Análise de Concessão de 

Honraria, em votação, aprovado por unanimidade dos presentes. Em votação à matéria, esta 

também foi aprovada por unanimidade dos presentes. Em declaração de voto, franqueou-se 

a palavra ao autor da proposição. Em Pela Ordem, o edil Pedro Cícero Marcenio Silva 

saudou o Sr. Nivaldo Vieira, presente na Galeria desta Casa. Em Pela Ordem, o edil José 

da Costa Correia Filho solicitou destaque dos Requerimentos nºs 154, 158 e 159/2022 

durante a votação em bloco. Em seguida, os parlamentares foram consultados quanto ao 

pedido do edil Edvaldo Lima dos Santos acerca da votação em bloco dos Requerimentos 

pautados para a Ordem do Dia, o que foi acatado pela unanimidade dos edis presentes. Em 

votação única, os Requerimentos nºs 153/2022, de autoria da vereadora Luciane 

Aparecida Silva Brito Vieira; 154/2022, de lavra do edil Edvaldo Lima dos Santos; 
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155/2022, de iniciativa do parlamentar Petrônio Oliveira Lima; 156/2022, de autoria do 

vereador Josse Paulo Pereira Barbosa e 158 e 159/2022, de lavra do edil Fernando Dantas 

Torres foram apreciados em bloco e aprovados pela unanimidade dos vereadores presentes. 

Em declaração de voto, concedeu-se a palavra ao edil Fernando Dantas Torres. Em 

Questão de Ordem, o vereador José da Costa Correia Filho disse que era contrário aos 

Requerimentos nºs 154, 158 e 159/2022, por isso, solicitara destaque às proposições em 

votação. Na sequência, a segunda Secretária, vereadora Eremita Mota de Araújo, no 

comando dos trabalhos legislativos, disse que o edil supracitado não se posicionou durante 

a votação dos Requerimentos, de modo que todos foram aprovados por unanimidade. Em 

Questão de Ordem, o parlamentar Fernando Dantas Torres registrou que o momento de 

votação dos Requerimentos tinha acabado>. Em Explicações Pessoais, franqueou-se a 

palavra aos vereadores Valdemir da Silva Santos, Luiz Augusto de Jesus, Silvio de Oliveira 

Dias e Josse Paulo Pereira Barbosa. Em Pela Ordem, o edil Luiz Augusto de Jesus 

registrou que, além de si, apenas os vereadores Valdemir da Silva Santos e Luciane 

Aparecida Silva Brito Vieira estavam inscritos no momento destinado às Explicações 

Pessoais. Em Pela Ordem, o edil José Carneiro Rocha registrou que o parlamentar Josse 

Paulo Pereira Barbosa não fez uma denúncia, mas sim uma afirmação, visto que seu 

cunhado era proprietário de um imóvel, localizado no bairro Conceição, que estava alugado 

para a Prefeitura Municipal, no valor de novecentos reais mensais, para o funcionamento de 

um Posto de Saúde da Família, o que, a seu ver, não se configurava em um crime. Em Pela 

Ordem, o edil Luiz Augusto de Jesus registrou que determinadas informações, 

apresentadas sem provas, não deveriam ser citadas à tribuna antes de averiguação. Logo 

após, a segunda Secretária solicitou que todos os presentes se colocassem de pé para prestar 

um minuto de silêncio, em Homenagem Póstuma, à criança Raquel Teixeira>. Nada mais 

havendo por tratar, a segunda Secretária desta Casa, vereadora Eremita Mota de Araújo, 

declarou encerrada a presente Sessão, às onze horas e vinte e sete minutos, sendo 

convocada outra para amanhã, dia doze de maio 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.       

 


