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Ata da 62ª 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 02 de 

junho de 2022. 

 

Aos dois 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 segunda Sessão 

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

qual, à exceção dos parlamentares Luciane Aparecida Silva Brito Vieira e Ronaldo 

Almeida Caribé 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, Luiz Augusto de Jesus, Luiz Ferreira Dias, Marcos Antônio dos Santos Lima, 

Pedro Cícero Marcenio Silva, Petrônio Oliveira Lima, Sílvio de Oliveira Dias e Valdemir 

da Silva Santos. Amparado pelo Regimento Interno, o vereador Fernando Dantas Torres, 

Presidente desta Casa, declarou aberta a presente Sessão e solicitou que o vereador Luiz 

Augusto de Jesus, assumisse a segunda Secretária, ad hoc, e 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 segunda Secretária, vereadora Eremita Mota de 

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

seguir: < Projetos de Lei Ordinária nºs 052 e 053/2022 de iniciativa respectiva dos edis 

Valdemir da Silva Santos e Jhonatas Lima Monteiro que respectivamente: “Dispõe na rede 

municipal de ensino, o Programa de Sustentabilidade Ambiental no município de Feira de 

Santana, e dá outras providências” e “Considera de utilidade pública a Associação entre 

Sorrisos e Encantos, e dá outras providências”. Requerimento nº 187/2022 de iniciativa do 

edil Luiz Augusto de Jesus. Indicações nºs 910 a 917 de autoria dos edis Silvio de Oliveira 

Dias, Petrônio Oliveira Lima, Flávio Arruda Morais, Valdemir da Silva Santos e José da 

Costa Correia Filho. Moção nº 053/2022 de Congratulação e Louvor à Universidade de 

Feira de Santana (UEFS) pelos seus 46 anos, de autoria do edil Jhonatas Lima Monteiro. 

Correspondências: Ofício s/n datado de trinta de maio do ano em curso, assinado pelo Sr. 

Paulo de Tarso dos Santos Pires, representante do Fórum Nacional das Representações dos 
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Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias, o qual solicita uso 

da Tribuna Livre desta Casa, no dia primeiro de junho do ano em curso para falar do plano 

de carreira, incentivo financeiro adicional, auxílio periferia, auxílio alimentação, EPIs e 

fardamentos, concurso público, PQAVS, AJE de 50%, horas extras de 60h, cursos técnicos, 

plano de saúde e o PROUNISSER.  Ofício nº 70/2022, datado de trinta de maio do ano em 

curso, assinado pela Sra. Marlede Silva Oliveira, diretora da APLB Sindicato – Delegacia 

Sindical Sertaneja, o qual solicita audiência pública com o Prefeito Dr. Colbert Martins da 

Silva Filho, para tratar do reajuste dos trabalhadores em educação. OF. FHFS nº 131/2022 

datado de vinte e sete de maio do ano em curso, assinado pela Sra. Gilbert Lucas, Diretora 

Presidente da Fundação Hospitalar de Feira de Santana, o qual encaminha para apreciação 

dessa Egrégia Casa da Cidadania, Balancete mensal e relatórios à Receita e Despesa, 

referente ao mês de abril/2022 da Fundação Hospitalar de Feira de Santana.> No Horário 

das Lideranças Partidárias, o edil Josse Paulo Pereira Barbosa (PSC) afirmou que o 

dia de hoje é de muita alegria, tendo em vista a realização da sessão solene na data de 

ontem que comemorou o Dia da Imprensa. Afirmou que, pela primeira vez a Câmara 

aprovou o Requerimento da referida sessão e agradeceu a todos que compareceram. 

Discorreu que Feira de Santana tem uma imprensa forte, independente e cumpridora do seu 

dever. Disse que ontem esteve presente 95% da imprensa livre da cidade, a qual critica e 

elogia quando deve ser feito. Agradeceu aos palestrantes da sessão e tratou sobre a bancada 

jornalista da Câmara, que tem feito à cobertura do trabalho da Casa há muitos anos. 

Acrescentou que antes se alegava que não tinha como aumentar a verba da imprensa e hoje 

esta é de mais de um milhão, com isto questionou porque isto não havia sido feito antes. 

Afirmou que os profissionais de imprensa selecionaram os edis que mais se destacaram 

nesta Casa da Cidadania e agradeceu por ter sido reconhecido com o segundo lugar. 

Convocou a imprensa a comparecer hoje às 15h para a leitura do relatório da CPI da Saúde 

e destacou a importância de mudar o regimento desta Casa para que os edis sejam 

obrigados a comparecer nas sessões especiais. Em Pela Ordem, o edil Edvaldo Lima dos 

Santos (MDB) afirmou que ministra a palavra de Deus à noite e que por isso não 

comparece nas sessões solenes deste horário, assim como não poderá estar presente no dia 

de hoje. Em Pela Ordem, o edil Pedro Cícero Marcenio Silva (CIDADANIA) afirmou que 

não pôde estar presente na sessão de ontem à noite por motivo de saúde. Em seguida, o 

vereador José Carneiro Rocha (MDB), no tempo do MDB, referiu-se ao Shopping 

Popular, denominado como Cidade das Compras, ao destacar que, através dos meios de 

comunicação, em especial do programa Acorda Cidade, teve conhecimento de alguns fatos 

que ocorriam, cotidianamente, no citado empreendimento. Afirmou que alguns vendedores 
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ambulantes não conseguiam vender suas mercadorias ao declarar que estes lhe 

apresentaram recibos de cobrança referentes ao valor do aluguel dos boxes, que custava 

quinhentos e sessenta e oito reais e sessenta centavos, além da taxa de condomínio no valor 

de cento e oitenta e nove reais e sessenta centavos. Registrou que os valores exorbitantes 

prejudicavam os profissionais supracitados e expôs que entrou em contato com o Secretário 

Municipal de Trabalho, Turismo e Desenvolvimento Econômico, Sr. Sebastião Eduardo da 

Cunha, para tratar sobre a situação, pois além das multas e dos juros, aqueles sofriam 

quando a gestão do referido entreposto comercial, por conta de atrasos no pagamento, 

fechava os boxes e apreendia as mercadorias, fato que se configurava como crime. 

Externou que o secretário mencionado lhe disse que tomou conhecimento dos fatos e, por 

isso, no dia anterior, reuniu-se com os membros do Governo Municipal porque a 

administração do Shopping Popular não tinha autorização para adotar tais medidas. Em 

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

discurso e destacou que elaborou um projeto de lei que tinha por objetivo assegurar os 

direitos dos vendedores ambulantes, o qual foi aprovado oportunamente, entretanto, a 

gestão pública municipal o vetou. Neste momento, a vereadora Eremita Mota de Araújo 

(PSDB) cedeu seu tempo de pronunciamento ao orador à tribuna e o aparteou ao dizer que 

os parlamentares faziam de tudo para auxiliar os vendedores ambulantes. Dando 

continuidade ao seu discurso, o orador à tribuna salientou que os problemas relacionados ao 

Shopping Popular não poderiam ser totalmente atribuídos ao Poder Executivo e frisou que 

o Secretário Municipal de Desenvolvimento Social, Sr. Antônio Carlos Borges Júnior, à 

época, esteve à frente da parceria público-privada (PPP) e não se preocupou em retirar do 

contrato de aluguel dos boxes do referido entreposto comercial a cláusula referente ao 

possível fechamento destes. Frisou que o fechamento dos boxes e a apreensão de 

mercadorias só poderiam ser feitos através de autorização judicial. Relatou que o Secretário 

Antônio Carlos Borges Júnior não se preocupou com a preservação da sobrevivência dos 

vendedores ambulantes de Feira de Santana. Em aparte, o parlamentar Jhonatas Lima 

Monteiro (PSOL) externou que muitos vereadores tratavam sobre a situação em seus 

pronunciamentos e registrou que, no ano anterior, houve a tentativa de estabelecer o 

diálogo com o Governo Municipal para solucionar os problemas e mencionou a Lei 

Complementar nº 076/2013. Por fim, solicitou que o orador à tribuna, enquanto 

representante do Governo Municipal, dialogasse com este, a fim de que os vendedores 

ambulantes pudessem apresentar seus pleitos. Ao retomar seu discurso, o vereador José 

Carneiro Rocha (MDB) externou que, apesar de fazer parte da bancada governista, não 

poderia apoiar as mazelas cometidas pela gestão pública municipal e teceu críticas à 
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administração do Shopping Popular. Ao finalizar, solicitou que o Governo Municipal 

adotasse providências e ressaltou que, se necessário fosse, este poderia romper a parceria 

público-privada. Em Pela Ordem, o edil Flávio Arruda Morais (PSB) discursou que o 

fluxo de pessoas no shopping popular é muito baixo, além de não existir empresas que 

atraiam o público. Finalizando sua fala, solicitou a instalação de uma CPI para averiguação 

da situação mencionada. Em Pela Ordem, o vereador Edvaldo Lima dos Santos (MDB) 

afirmou que já existe a solicitação de uma CPI arrolada pelo edil Jhonatas Lima Monteiro e 

solicitou ao Presidente desta Casa que coloque em andamento a referida CPI. 

Direcionando-se ao edil José Carneiro Rocha afirmou que ele é do governo, mas não 

comunga com as ações erradas deste. Logo após, o vereador Ivamberg dos Santos Lima 

(PT) inicialmente referindo-se à questão do Shopping Popular, disse que se há uma medida 

judicial que garante aos comerciantes a sua permanência em seus boxes, que então a justiça 

determine o seu cumprimento, pois apesar de ser favorável à criação de uma CPI para 

apurar possíveis irregularidades, é necessário que medidas emergenciais sejam adotadas 

para resolver ainda que de forma pontual, a situação.  Em seguida comentou a realização da 

Sessão Solene ocorrida ontem nesta Casa em homenagem à passagem do Dia da Imprensa, 

ressaltando a importância e o merecimento desta categoria, à qual inclusive agradeceu pela 

indicação do seu nome como um dos cinco vereadores destacados em 2022 pela sua 

atuação. Prosseguindo, estendeu o seu agradecimento aos seus assessores, pelo suporte e 

dedicação ao seu mandato, em razão de reconhecer que sem eles não conseguiria o mesmo 

resultado, bem como agradeceu ao povo que o elegeu como seu legítimo representante, 

com base na confiança que depositam em seu trabalho. Dando continuidade, referiu-se ao 

Termo de Ajuste de Contrato (TAC), firmado ontem pela Prefeitura para pagar 92 milhões 

de reais ao Ministério Público do Trabalho, e que a seu ver deve-se à incompetência 

administrativa dos Prefeitos que lá passaram, a exemplo de José Ronaldo de Carvalho e 

Colbert Martins da Silva Filho, que não realizaram concursos públicos nos períodos em que 

deveriam e que desde 2010 são objeto de uma ação milionária, fruto de inquérito no qual, 

desde então, foi apurada a prática ilegal, por parte do Município, de contratação de pessoas 

para funções exclusivas do serviço público, por empresas terceirizadas e cooperativas, 

sendo inclusive este inquérito o mesmo que deu origem à CPI dos Contratos recém 

concluída, cujo relatório final será lido hoje nesta Casa pelos membros da citada CPI, 

naturalmente que de modo resumido, vez conter mais de mil páginas, mas que é fruto do 

trabalho sério e detalhado realizado por esta Comissão de Inquérito, que ao contrário do 

que muitos disseram, não acabou em pizza. Posteriormente, o vereador Flávio Arruda 

Morais (PSB) com a metade do tempo do edil Fernando Dantas Torres (PSD) afirmou que 
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ontem foi realizado um grande evento promovido pelo mandato do vereador Josse Paulo 

Pereira Barbosa (PSL) no qual a imprensa feirense foi homenageada. Agradeceu ter sido 

escolhido como vereador destaque junto com os edis Ivamberg dos Santos Lima (PT), Josse 

Paulo Pereira Barbosa e Petrônio Oliveira Lima (Republicanos). Disse que se sente honrado 

com a homenagem e a atribui ao trabalho sério desenvolvido pelo seu mandato. Afirmou 

que dividiria a homenagem com a sua assessoria na pessoa do ex-vereador Marcos 

Figueiredo. Agradeceu mais uma vez e salientou que continuará trabalhando de maneira 

séria. Por fim, agradeceu ao seu assessor Elias Lúcio. Neste momento, o comando da Mesa 

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

Barbosa. Logo após, o vereador Jurandy da Cruz Carvalho (PL) com a outra metade do 

tempo do edil Fernando Dantas Torres (PSD), afirmou que está se dedicando ao distrito de 

Tiquaruçu, local onde tem vários amigos e com isto fez um apelo ao Secretário para que 

ocorra o São João do referido distrito. Oportunamente, o vereador Josse Paulo Pereira 

Barbosa (PSC) convidou o orador para comparecer no São João do distrito de Jaguara. Em 

aparte, o edil Silvio de Oliveira Dias agradeceu a prefeitura por ter ouvido a solicitação dos 

vereadores para que o São João ocorresse no referido local. Em retorno a sua fala, o orador 

afirmou que a iniciativa privada e os amigos de Tiquaruçu abraçarão a causa para realizar 

este São João, pois todos irão se reunir para que a festa ocorra e as pessoas possam vender 

seus produtos. Em seguida, o vereador Jhonatas Lima Monteiro (PSOL), no tempo 

destinado à liderança da oposição, mencionou a Sessão Solene que ocorreu na noite anterior 

em homenagem ao Dia da Imprensa e referiu-se ao pronunciamento do edil José Carneiro 

Rocha (MDB) ao frisar que os problemas relativos ao Shopping Popular eram de 

conhecimento de toda a população feirense. Externou que, por diversas vezes, o assunto foi 

discutido nesta Casa e relatou que faltava iniciativa do Poder Executivo ao tecer críticas 

sobre a parceria público-privada (PPP). Citou a Lei Complementar nº 076/2013, a qual 

prevê um conjunto de condições para a parceria público-privada, e destacou que, no que 

concernia ao Shopping Popular, questões elementares eram descumpridas com o aval do 

Governo Municipal ao comentar que era necessário descobrir quem seria responsável por 

isto. Declarou que a lei mencionada versava que a gestão pública municipal não podia 

delegar o poder de polícia administrativa para entes privados, no entanto, isto ocorria com 

frequência porque o empresário Elias Tergilene agia de modo indevido e nenhuma 

providência legal era adotada pelo Governo Municipal. Comentou que os vereadores 

deveriam discutir o assunto à tribuna e prestar solidariedade aos vendedores ambulantes. 

Em aparte, o vereador José Carneiro Rocha (MDB) frisou que o Secretário Municipal de 

Trabalho, Turismo e Desenvolvimento Econômico, Sr. Sebastião Eduardo da Cunha, lhe 
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informou que o Governo Municipal não admitia as ações indevidas da administração do 

Shopping Popular e que representantes deste se reuniram no dia anterior para adotar 

providências. Registrou, por fim, que o Poder Executivo deveria apresentar soluções ao 

problema. Dando continuidade ao seu pronunciamento, o orador à tribuna discorreu sobre a 

necessidade de reconhecer a associação de vendedores ambulantes que havia no Shopping 

Popular. Em seguida, relatou que o Governo Municipal firmou um acordo com o Poder 

Judiciário em relação ao descumprimento de determinações relacionadas à contratação 

irregular em Feira de Santana e mencionou que, frequentemente, ocorriam contratações de 

cooperativas para substituir a realização de concursos públicos. Afirmou que este acordo 

estabelecia penalidade de quase cem milhões de reais aos cofres públicos e registrou que 

algumas pessoas esperavam, há dez anos, pela convocação mesmo com determinações 

judiciais as favorecendo. Ao finalizar seu discurso, externou que isto era inadmissível e 

salientou que a gestão pública municipal fazia contratações através de indicações políticas 

ao frisar que os aprovados nos concursos públicos deveriam ser convocados e nomeados 

com celeridade.  Logo após, o edil José da Costa Correia Filho (PATRIOTA) afirmou 

que seu recado irá para o prefeito Colbert Martins da Silva Filho, para que este reflita sobre 

as suas ações e a dos seus secretários. Solicitou a contratação de mão de obra de 

profissionais para trabalhar pelo povo de Feira de Santana. Criticou a competência de 

muitos secretários do governo. Afirmou que ele lutou para ajudar o prefeito a ganhar a 

eleição no bairro Rua Nova, no segundo turno. Solicitou que o prefeito atenda seus 

requerimentos e pedidos ou ficará inclinado a não mais participar deste governo. Destacou 

a necessidade do governo de dar condições de trabalho às secretarias, como a SOMA, por 

exemplo. Solicitou respeito a ele e também ao seu mandato. Destacou que acha o Sr. Moura 

Pinho um profissional competente. Direcionou sua fala aos senhores Pablo Roberto e Zé 

Chico afirmando que se estes seguirem as ações do Prefeito ele não apoiará mais. Disse que 

algumas ruas que ele indicou até hoje não foram asfaltadas. Em Pela Ordem, o edil 

Edvaldo Lima dos Santos (MDB) afirmou que diante do discurso do edil José da Costa 

Correia Filho o grupo dos dez está de braços abertos para recebê-lo. Em Pela Ordem, o 

vereador Pedro Cícero Marcenio Silva (CIDADANIA) parabenizou a coragem do edil José 

da Costa Correia Filho pelo seu pronunciamento. Em seguida, o edil Luiz Augusto de 

Jesus (UNIÃO BRASIL) relatou que semana passada houve um grande movimento 

político em Feira de Santana que não foi comentado nesta Casa. Disse que “milhares” de 

pessoas compareceram ao teatro do Clube dos Dirigentes Lojistas (CDL). Acrescentou que 

ontem, mais um movimento foi realizado em Feira de Santana que contou com a presença 

da esposa do pré-candidato ao governo da Bahia, ACM Neto, senhora Mariana Magalhães. 
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Revelou ter participado de um “bate papo” produtivo sobre o Movimenta Bahia no qual 

estava presente o ex-prefeito de Feira de Santana, Jose Ronaldo de Carvalho; o Vice-

Prefeito, Fernando de Fabinho; a ex-secretária municipal de Saúde, enfermeira Denise 

Mascarenhas; a coordenadora do CMDI, Gilberte Lucas; a ex-primeira dama, Ivonte Rios 

de Carvalho; a vereadora Eremita Mota de Araújo, a secretária municipal Gerusa Sampaio; 

a ex-vereadora Valdinei Bastos. Ponderou que cerca de 200 ou 300 pessoas estavam 

presentes no evento Mobiliza Bahia. Observou que se trata de um fato histórico, a presença 

em Feira de Santana de uma esposa de um pré-candidato comparecer a Feira de Santana 

participando de um movimento e conhecendo a cidade. Acrescentou que a senhora Mariana 

Magalhães visitou alguns pontos da cidade a exemplo do Mercado de Arte Popular, a 

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE). Em seguida, destacou que por três 

vezes foi o candidato a vereador mais votado no distrito de Tiquaruçu. Lembrou que o seu 

mandato intermediou a realização do calçamento nas localidades Ladeira, Caatinga, 

Socorro, Alto do Santo e a sede do distrito. Também afirmou ter conseguido a implantação 

de escolas e creches no referido distrito. Assim como a construção de uma praça na 

localidade de Boa Vista. Relacionou também a construção de campos de futebol e a entrega 

de tratores através de emendas parlamentares do deputado federal José Nunes (PSD). 

Reconheceu que mesmo com a redução dos votos, ainda foi o mais votado. Argumentou 

que muitos filhos “da terra” foram candidatos ao cargo do vereador. Oportunamente, o edil 

Josse Paulo Pereira Barbosa, no comando dos trabalhos, parabenizou ao edil Marcos 

Antônio dos Santos Lima pelo asfaltamento da rua Tomé de Souza e de algumas ruas na 

Rua Nova. Em Pela Ordem, o edil Marcos Antônio dos Santos Lima (UNIÃO BRASIL) 

disse que esta é uma reivindicação antiga dos moradores da região, tendo feito diversas 

indicações sobre elas. Afirmou que foi o mais votado da região e que seus eleitores 

merecem respeito. Discorreu que está aqui para trabalhar pelo povo de Feira de Santana. 

Continuando seu discurso, o edil Luiz Augusto de Jesus afirmou que mesmo com a redução 

dos votos continuou sendo o parlamentar mais votado nos distritos Matinha, Tiquaruçu e 

Jaíba e nos bairros Conceição e Santo Antônio. Confirmou ter sido eleito para defender 

toda a cidade e todos os distritos com ênfase nas localidades em que foi mais votado. 

Revelou ter um carinho especial pelo distrito de Tiquaruçu por conhecer não só os 

logradouros como as pessoas que neles moram e trabalham. Atentou que em reunião com o 

prefeito municipal de Feira de Santana, Colbert Martins da Silva Filho, defendeu a 

realização do São João e do São Pedro nos diversos distritos de Feira e Santana. Revelou 

que prefeito teria condicionado a realização das festas juninas à aprovação do 

remanejamento de verbas por esta Casa Legislativa. Assinalou que enviou diversas 
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Indicações neste sentido, pois sabe que quem vai se beneficiar são os moradores. Foi 

aparteado pelo edil Pedro Cícero Marcenio Silva (Cidadania). Em seguida, o edil Petrônio 

Oliveira Lima (REPUBLICANOS) afirmou que o edil Pedro Cícero Marcenio Silva 

somente briga com o governo e por isto não consegue ajudar a população. Em seguida, 

citou o nome de algumas personalidades que participaram da sessão solene de ontem, e 

agradeceu aos senhores Anderson Dias, Elias Lucio, Girlano Freitas e todos que votaram na 

eleição do vereador destaque, mostrando que a imprensa da cidade exerce um trabalho 

independente. Registrou que ontem passou próximo à Pedra do Descanso, onde ocorreu um 

acidente grave pelo fato das pessoas não respeitarem o semáforo. Também citou que o 

trânsito na frente do espaço Aria Hall fica um caos quando tem algum evento. Com isto 

solicitou a instalação de um radar. Durante sua fala, concedeu aparte ao edil Flávio Arruda 

Morais (PSB). Concluindo sua fala, afirmou que os edis tiveram uma reunião esta semana, 

no qual se tratou sobre os festejos de são joão e foi cobrado uma atenção maior aos 

distritos. Posteriormente, o vereador Pedro Cícero Marcenio Silva (CIDADANIA) 

desculpou-se com os representantes da imprensa feirense por sua ausência na Sessão Solene 

que ocorreu na noite anterior e referiu-se ao vereador Petrônio Oliveira Lima (REP) ao 

dizer que os discursos deste eram evasivos porque os habitantes do bairro Viveiros 

clamavam pela recuperação asfáltica de vias da região e, até o presente momento, o referido 

parlamentar nada fez para beneficiar o local. Informou que destinaria recursos próprios para 

viabilizar a obra e declarou que a unidade de saúde do bairro supracitado carecia de 

dentistas. Frisou que, em reuniões, ao tratar sobre o assunto com o Secretário Municipal de 

Saúde, Sr. Marcelo Britto, este agia de modo debochado ao dizer que o Ministério da Saúde 

era o responsável por não viabilizar os recursos financeiros necessários para a contratação. 

Declarou que a situação era vergonhosa e ressaltou que continuaria lutando pela população 

do bairro Viveiros. Ao concluir, denunciou que a referida unidade de saúde também carecia 

de médicos há um mês e comentou que o Secretário Municipal de Saúde sempre propagava 

inverdades em suas entrevistas enquanto este município era totalmente negligenciado pelo 

Poder Executivo. Logo após o edil Edvaldo Lima dos Santos (MDB) leu a matéria que 

diz “Decisão da justiça obriga Perfeito de Feira a cumprir acordo milionário”. Afirmou que 

R$ 92 milhões de reais é o valor que Feira de Santana terá que arcar e questionou de quem 

é a responsabilidade. Afirmou que esta situação é improbidade administrativa do Prefeito. 

Discorreu que a Procuradoria Geral do Município comunicou várias vezes sobre o fato e 

agora a população terá que pagar esta conta. Acrescentou que não é oposição, pois ajudou a 

eleger este governo, mas afirmou que não pode comungar com as práticas desta gestão. Em 

sua fala, concedeu aparte ao edil Silvio de Oliveira Dias (PT) que concordou com a fala do 
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edil e acrescentou que isto vem de muito tempo. Em retorno a sua fala, o orador afirmou 

que o Ministério Público solicitou a suspensão de todas as cooperativas e agora a situação 

chegou como está. Em Pela Ordem, o edil Petrônio Oliviera Lima (REPUBLICANOS) 

afirmou que a SOMA colocará um frisado de asfalto e cascalho na terra da comunidade 

Linda Vista, ação que já está na programação. Em Pela Ordem, o vereador Ivamberg dos 

Santos Lima (PT) discorreu que está bloqueado 2% do Fundo de Participação do Município 

para pagar isto. E disse que é bom a justiça ficar atenta a esta situação>. Nada mais 

havendo por tratar, tendo em vista à realização da 3ª Reunião e Audiência Pública da 

Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Fiscalização não houve Ordem do Dia, 

desta forma o segundo Vice-Presidente, Josse Paulo Pereira Barbosa declarou encerrada a 

presente Sessão, às dez horas e vinte e um minutos, sendo convocada outra para terça-feira, 

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

ocorrer >. Para constar, eu, Raquel de Jesus Lima Barros, Redatora de Debates desta Casa, 

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

 


