Feira de Santana

CÂMARA MUNICIPAL
Casa da Cidadania
Ata da 52ª Sessão Ordinária da Câmara
Municipal de Feira de Santana, Estado da
Bahia, referente à 1ª Etapa, do 1º Período,
da 19ª Legislatura, realizada no dia 16 de
junho de 2021.

Aos dezesseis dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um, 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 primeiro Período, da décima nona
Legislatura, na qual compareceram os vereadores Edvaldo Lima dos Santos, Emerson
Costa dos Santos, Eremita Mota de Araújo, Fabiano Nascimento de Souza, Fernando
Dantas Torres, Flávio Arruda Morais, Ivamberg dos Santos Lima, Jhonatas Lima Monteiro,
José da Costa Correia Filho, José Marques de Messias, Josse Paulo Pereira Barbosa,
Jurandy da Cruz Carvalho, Luciane Aparecida Silva Brito Vieira, Luiz Augusto de Jesus,
Luiz Ferreira Dias, Pedro Américo de Santana Silva Lopes, 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 Fernando Dantas Torres,
Presidente desta Casa, declarou aberta a presente Sessão e solicitou da vereadora Eremita
Mota de Araújo, segunda Secretária, a leitura da Ata da Sessão anterior, 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:
<Projetos de Lei n/nºs 104 e 105/2021, respectivamente, de autoria dos edis Ivamberg dos
Santos Lima e José Marques de Messias, que, na devida ordem, “Institui o Bem Mulher Banco de Emprego para mulheres que estejam em situação de violência doméstica e
familiar e/ou em vulnerabilidade social” e “Dispõe sobre os serviços prestados e atuação
dos condutores de ambulância no âmbito do Município de Feira de Santana-BA e dá outras
providências”. Pareceres s/nº, exarado pela Comissão de Finanças, Orçamento e
Fiscalização (CFOF), opinando pela tramitação do Projeto de Lei nº 098/2021, de autoria
do Executivo Municipal e s/nº, exarado pela Comissão Especial para Análise de Concessão
de Honraria, favorável à tramitação do Projeto de Decreto Legislativo nº 07/2021, de
autoria do edil Edvaldo Lima dos Santos. Requerimentos nºs 141 a 144/2021, de lavra dos
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parlamentares Edvaldo Lima dos Santos e Jhonatas Lima Monteiro. Indicações nºs 1318 a
1336/2021, de iniciativa dos vereadores Josse Paulo Pereira Barbosa, Pedro Cícero
Marcenio Silva e Valdemir da Silva Santos. Moção nº 129/2021, de autoria do edil Flávio
Arruda Morais. Correspondência recebida, datada do dia 16 de junho do ano em curso e
assinada pela Senhora Maria Gorette Carneiro Cerqueira, Presidente do Rotary Club de
Feira de Santana – Subaé - Distrito 4391, solicitando a utilização da Tribuna Livra desta
Camâra de Vereadores para apresentar o Projeto “Uma dose de esperança para as pessoas
com deficiência”>. Em Pela Ordem, o edil Pedro Cícero Marcenio Silva (CDN) solicitou
que, ao término da presente Sessão, fosse prestado um minuto de silêncio, em Homenagem
Póstuma, ao radialista Rogério Santana. Em Pela Ordem, o edil Josse Paulo Pereira
Barbosa (PSC) registrou a presença do ex-Presidente desta Casa Legislativa, senhor
Antônio Carlos Passos Ataíde, na galeria. Em Pela Ordem, o parlamentar Ivamberg dos
Santos Lima (PT) solicitou que, ao término desta Sessão, fosse prestado um minuto de
silêncio, em Homenagem Póstuma, à professora Jovianália Martins. Em Pela Ordem, o
vereador Emerson Costa dos Santos (DC) solicitou sua inscrição no Horário das Lideranças
Partidárias. Neste momento, o terceiro Vice-Presidente desta Casa, parlamentar José
Marques de Messias, assumiu o comando da Mesa Diretiva. Em Pela Ordem, o vereador
Luiz Augusto de Jesus (DEM) registrou que, neste dia, o parlamentar Pedro Américo de
Santana Silva Lopes (DEM) completava mais um ano de vida. No Horário das
Lideranças Partidárias, o edil Emerson Costa dos Santos (DC) enalteceu o Presidente
desta Casa, vereador Fernando Dantas Torres, por sua atuação nesta legislatura e registrou
que, na Sessão anterior, este agiu com bravura e humildade. Salientou que, muitas vezes,
este Legislativo era injustiçado e relatou que, na última sexta-feira, a repórter Dandara
teceu críticas a este Poder Legislativo. Destacou que, nesta legislatura, o Presidente prezava
por ouvir a comunidade e enunciou que, na última Sessão, os servidores municipais da
Prefeitura de Feira de Santana tiveram a oportunidade de expor suas demandas e
insatisfações neste parlamento. Registrou que tal atitude jamais ocorreu nesta Casa e
exteriorizou que, quando a referida categoria foi à Prefeitura Municipal, não teve a
oportunidade de expor seu pleito, de modo que o fizera durante a Sessão do dia anterior.
Relatou que apenas na Sessão anterior tivera conhecimento de que a gestão pública
municipal negligenciou o Plano de Cargos e Salários dos servidores de Feira de Santana.
Destacou, ainda, que apenas na última terça-feira soubera que a Prefeitura Municipal não
estava pagando gratificações, além do fato de gestantes continuarem trabalhando de
maneira presencial em meio à pandemia. Conclamou a Secretaria Extraordinária de
Políticas para Mulheres para averiguar a situação. Salientou que, na última Sessão, a
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população teve a possibilidade de externar seu descontentamento. Em Pela Ordem, o
parlamentar Pedro Cícero Marcenio Silva (CDN) transferiu seu tempo de discurso ao
orador à tribuna. Dando continuidade, o vereador Emerson Costa dos Santos (DC) exprimiu
que não entendia o porquê de alguns profissionais de imprensa apenas tecerem críticas a
esta Casa e declarou que os parlamentares da atual legislatura se preocupavam com as
necessidades da população feirense. Indagou se a atitude do Presidente Fernando Dantas
Torres, durante a quinquagésima primeira Sessão, outrora seria considerada como algo
habitual. Registrou, ainda, que alguns servidores municipais de Feira de Santana
discursaram à tribuna para expor o descontentamento com as atitudes do governo
municipal, de modo que os parlamentares puderam ter conhecimento das demandas da
categoria. Mencionou o Projeto de Lei nº 098/2021, de autoria do Poder Executivo, e o fato
de este se encontrar na pauta da Ordem do Dia da presente Sessão. Destacou que a
Prefeitura Municipal não concedia destaque às demandas de algumas categorias. Enunciou
que a imprensa, durante a Sessão anterior, pôde ouvir os reclames dos servidores
municipais. Em Pela Ordem, o edil Fernando Dantas Torres (PSD) cedeu seu tempo de
pronunciamento ao orador à tribuna, parlamentar Emerson Costa dos Santos (DC), que
prosseguiu afirmando que os direitos dos servidores públicos municipais foram
negligenciados. Conclamou a imprensa de Feira de Santana para buscar informações acerca
do fato de as servidoras gestantes permanecerem trabalhando em meio à pandemia e
destacou que, no pronunciamento que o senhor Expedito, servidor municipal, fizera na
Sessão anterior foi possível ter conhecimento das problemáticas acerca das gratificações
concedidas aos servidores estatutários. Disse que muitos profissionais que atuavam na linha
de frente do combate à Covid-19 não eram devidamente remunerados. Em aparte, o
parlamentar Luiz Ferreira Dias (PROS). Ao finalizar seu pronunciamento, o edil Emerson
Costa dos Santos (DC) discorreu que, no dia anterior, também foi possível perceber a
desorganização nas filas de vacinação contra a Covid-19. Em seguida, o vereador Edvaldo
Lima dos Santos (MDB) congratulou o edil Pedro Américo de Santana Silva Lopes
(DEM) por seu aniversário e demonstrou sua preocupação com a condução do Hospital de
Campanha de Feira de Santana. Mencionou a Carta Aberta divulgada por um médico que
atuava no referido hospital, na qual constava um protesto contra o atraso dos salários da
categoria supracitada. Indagou o que estava ocorrendo e salientou que médicos estavam
com seus salários atrasados desde o mês de março do ano em curso mesmo atuando na
linha de frente do combate à pandemia. Declarou que esta Casa atuará para buscar
esclarecimentos acerca da situação e soluções de modo a propiciar que os referidos
profissionais recebam seus salários. Exteriorizou que solicitara à sua assessoria parlamentar
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a elaboração de um Requerimento para seus pares analisarem e aprovarem a convocação de
um representante da gestão pública municipal a esta Casa com o objetivo de conceder
esclarecimentos à sociedade sobre o atraso dos salários dos médicos do Hospital de
Campanha. Enunciou que a Prefeitura Municipal possuía recursos financeiros para
assegurar o pagamento dos salários e exteriorizou que não sabia se os enfermeiros e
técnicos de enfermagem também se encontravam com suas remunerações atrasadas.
Destacou que fora procurado por um médico que trabalhava no Hospital de Campanha,
oportunidade na qual este lhe entregou a Carta Aberta. Ao tecer suas considerações finais,
mencionou que ocorreu a suspensão do convênio com o médico e ex-Prefeito de Feira de
Santana, Doutor Tarcísio Pimenta, e destacou que este sempre atuou a favor da população
feirense. Logo após, o parlamentar Josse Paulo Pereira Barbosa (PSC), em tempo
cedido pelos vereadores Eremita Mota de Araújo (PSDB) e Flávio Arruda Morais (PSB),
disse que, neste dia, a imprensa perdeu um exemplo de figura do jornalismo feirense devido
ao falecimento do radialista Rogério Santana. Destacou a atuação do referido radialista na
sociedade e salientou que este enfrentava problemas cardíacos há algum tempo. Relatou
que, diferente do que fora exposto pelo Secretário Municipal de Saúde, senhor Marcelo
Moncorvo Britto, a causa mortis foi parada cardíaca. Solidarizou-se com os familiares do
radialista e registrou seu pesar com o ocorrido ao enaltecê-lo. Destacou, ainda, a trajetória
de vida e trabalho do radialista supracitado. Na sequência, declarou que o Secretário
Municipal de Saúde e o Prefeito Municipal informaram que não havia seringas para vacinar
a população contra a Covid-19. Salientou que estes cobraram ao Governo do Estado a
vacina da Johnson & Johnson e salientou que o prazo de validade desta encerrará no
próximo dia vinte e sete de modo que, se fossem encaminhadas a este município, as doses
acabariam sendo descartadas devido à falta de seringas. Indagou o que poderia ser dito à
população feirense diante do fato de Feira de Santana se encontrar desamparada pelo
governo municipal. Exteriorizou que não havia critérios e acompanhamento para assegurar
as vacinas e as seringas neste município. Relatou que o Prefeito Municipal ingressou com
uma ação judicial para conseguir a vacina supracitada para Feira de Santana e questionou o
que ocorreria se as vacinas da Johnson & Johnson fossem destinadas a este município.
Ressaltou que a população feirense estava decepcionada e registrou que a Comissão
Especial de Enfrentamento à Pandemia do Covid-19 solicitou uma audiência com o
Prefeito, no entanto, até o presente momento, este não concedera respostas. Em aparte, o
edil Flávio Arruda Morais (PSB). Dando continuidade, o orador à tribuna destacou que os
médicos que atuavam no Hospital de Campanha de Feira de Santana não recebiam seus
salários há alguns meses e enunciou que este se encontrava prestes a fechar. Disse que,
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outrora, o Prefeito Colbert Martins da Silva Filho foi ao distrito de Jaguara para fazer
promessas que, até então, não foram cumpridas. Destacou que os parlamentares desta Casa
deveriam se atentar à situação e adotar as medidas cabíveis. Em aparte, o edil Silvio de
Oliveira Dias (PT). Ao concluir seu pronunciamento, o vereador Josse Paulo Pereira
Barbosa (PSC) conclamou o parlamentar Luiz Augusto de Jesus (DEM) para dialogar com
o Prefeito Municipal de modo a assegurar os direitos da população feirense, sobretudo no
que concerne à vacinação contra a Covid-19. Na sequência, o parlamentar José da Costa
Correia Filho (PATRI) congratulou o edil Pedro Américo de Santana Silva Lopes (DEM)
por completar mais um ano de vida neste dia e o parlamentar Jhonatas Lima Monteiro
(PSOL) por seu aniversário no dia anterior. Em seguida, mencionou a entrevista do
Secretário Municipal de Saúde, neste dia, no programa do radialista Dilton Coutinho, na
qual aquele informou que a Prefeitura Municipal se encontrava à espera das seringas que
seriam disponibilizadas pelo governo do estado. Em aparte, o edil Josse Paulo Pereira
Barbosa (PSC). Dando continuidade, o orador à tribuna destacou que o Prefeito estava
empenhado para investir no combate à pandemia, além de resolver as pendências das
secretarias municipais. Destacou que as promessas feitas pelo Prefeito Municipal durante a
campanha eleitoral do ano anterior, no distrito de Jaguara, seriam cumpridas. Salientou que
a recuperação asfáltica seria propiciada no distrito de Jaguara e nas demais localidades
deste município. Enalteceu a gestão do Prefeito Colbert Martins da Silva Filho.
Posteriormente, destacou que elaborou proposições para conceder honrarias ao Coronel
Cajazeira, Comandante do 25º Batalhão da Polícia Militar, e ao Major Hamilton. Por fim,
destacou as ações realizadas por estes a favor da população diante da pandemia. Neste
momento, o terceiro Vice-Presidente, edil José Marques de Messias, convidou o exPresidente desta Casa, senhor Antônio Carlos Passos Ataíde, para entrar no Plenário. Em
seguida, o edil Luiz Augusto de Jesus (DEM) referiu-se ao pronunciamento do vereador
Josse Paulo Pereira Barbosa (PSC) ao declarar que entrara em contato com o Secretário
Municipal de Saúde para solicitar informações acerca da falta de seringas. Destacou que o
edil supracitado era desinformado e solicitou que este elaborasse um Requerimento e o
encaminhasse ao Secretário da Saúde do Estado da Bahia, senhor Fábio Vilas-Boas, e ao
Núcleo Regional de Saúde em Feira de Santana, de modo a pedir informações visto que
este tinha obrigação de conceder as seringas para a vacinação contra Covid-19. Disse,
ainda, que a Prefeitura Municipal tentava adquirir as seringas, entretanto, ocorria a falta de
insumos em todo o país devido ao agravamento da pandemia. Referiu-se ao discurso do
parlamentar Edvaldo Lima dos Santos (MDB) ao expor que a Prefeitura repassava os
recursos financeiros à empresa responsável pela gestão do Hospital de Campanha e
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salientou que esta informou que regularizaria o pagamento dos salários dos médicos que
atuavam no local para não haver greve. Em aparte, o edil Edvaldo Lima dos Santos (MDB).
Prosseguindo, o orador à tribuna ressaltou que a Prefeitura mantinha seu compromisso com
a empresa vencedora da licitação e ressaltou que, brevemente, o pagamento dos salários dos
médicos seria regularizado. Ao tecer suas considerações finais, destacou que o governo
municipal trabalhava a favor da população feirense. Logo após, o edil Luiz Ferreira Dias
(PROS) discorreu sobre a atuação dos vereadores e as atribuições destes, salientando que
os legisladores deveriam trabalhar a favor da população. Declarou que era necessário haver
respeito e união entre os parlamentares, além de ética e decoro parlamentar, e salientou que
os cidadãos observavam as atitudes dos vereadores. Enunciou que, enquanto Corregedor,
também analisava as situações que ocorriam nesta Casa. Em aparte, a parlamentar Eremita
Mota de Araújo (PSDB). Dando continuidade, o orador à tribuna registrou que era
necessário haver paz neste Legislativo e informou que a Corregedoria seria responsável por
apurar a situação ocorrida entre os parlamentares Luiz Augusto de Jesus (DEM) e Jurandy
da Cruz Carvalho (PL) na Sessão anterior. Relatou que solicitara as imagens das câmeras à
Presidência de modo a adotar as medidas cabíveis porque situações semelhantes não
deveriam continuar ocorrendo nesta Casa. Ao concluir seu pronunciamento, voltou a
discorrer sobre a necessidade de haver respeito ao próximo. Em Pela Ordem, o edil Luiz
Augusto de Jesus (DEM) registrou a presença do jornalista Azevedo Júnior na galeria desta
Casa. Em Pela Ordem, o parlamentar Edvaldo Lima dos Santos (MDB) destacou que o
Presidente da República inaugurou o Programa Casa Verde e Amarela e o congratulou pela
iniciativa. Ressaltou, ainda, a importância do Presidente Jair Messias Bolsonaro para o
Brasil. Em Pela Ordem, o edil Jhonatas Lima Monteiro (PSOL) registrou que o Pela
Ordem do vereador que lhe antecedeu não era cabível visto que o referido recurso não
deveria ser utilizado para fazer propagandas. Na sequência, o vereador Ivamberg dos
Santos Lima (PT) declarou que o governo municipal deveria mudar sua maneira de
atuação visto que as ações não eram propiciadas com celeridade. Salientou que entrara em
contato com o Núcleo Regional de Saúde, oportunidade na qual lhe informaram que sete
mil doses foram encaminhadas a este município e seriam destinadas às gestantes. Registrou
que a Secretaria Municipal de Saúde declarou que havia cinco mil gestantes a serem
vacinadas em Feira de Santana e que as seringas foram distribuídas para atender a este
quantitativo. Relatou que, por conta própria, o Secretário Municipal de Saúde ampliou a
quantidade de doses que seriam destinadas à população e afirmou que fora informado de
que as seringas estavam disponíveis no Núcleo Regional de Saúde. Declarou que havia falta
de organização e logística na gestão pública municipal. Exprimiu que todas as vezes que
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comentava isto, o Secretário Municipal de Saúde demonstrava descontentamento. Relatou
que, no dia anterior, esteve na Secretaria Municipal de Saúde para tratar sobre a vacinação
dos bancários e o secretário, durante o diálogo, disse que ocorria politização em relação à
demanda. Exteriorizou que, enquanto legislador, continuaria fiscalizando as ações da
Prefeitura Municipal, sobretudo em tempos de pandemia. Enunciou que, sempre que
achasse conveniente, seguiria para a Secretaria Municipal de Saúde com o objetivo de
solicitar esclarecimentos. Registrou que, na próxima semana, voltará à referida secretaria
juntamente com os demais membros da Comissão Especial de Enfrentamento à Pandemia
do Covid-19 para tratar sobre pessoas que não estavam sendo vacinadas. Informou que
elaborará um Requerimento para solicitar que o Secretário Municipal de Saúde preste
esclarecimentos nesta Casa acerca da campanha de vacinação contra a Covid-19. Ao findar
seu discurso, disse que teceu críticas ao fato de, no dia anterior, ter ocorrido vacinação em
uma escola que não possuía a infraestrutura necessária e relatou que, na oportunidade, o
secretário supracitado expusera que o local era o menos caótico entre todos os pontos de
vacinação deste município. Logo após, o edil Jurandy da Cruz Carvalho (PL) salientou
que, no dia anterior, o Desembargador Eleitoral, Doutor Mário Simões, aprovou as contas
do edil José da Costa Correia Filho (PATRI) e o congratulou por isto. Destacou, ainda, que
outros parlamentares também teriam êxito na aprovação de suas contas porque todos que
ingressaram nesta Casa, na última eleição, devido aos votos adquiridos. Ao finalizar seu
discurso, destacou que o referido edil poderia contar com seu apoio e ressaltou que se
encontrava neste Legislativo para atuar de modo a propiciar benfeitorias à população. Em
seguida, o parlamentar Valdemir da Silva Santos (PV) relatou que a Rede Globo de
Televisão dominava este país no que concernia à transmissão de campeonatos de futebol.
Salientou que a rede de televisão mencionada, de maneira hipócrita, mencionava que a
Copa América representava um risco na propagação da Covid-19 apenas porque esta se
configurava no único campeonato que não era transmitido pela emissora. Declarou que,
para a Rede Globo, a Covid-19 não poderia propagada pelos demais campeonatos.
Ressaltou que ninguém deveria politizar a pandemia e enunciou que muitas pessoas
estavam sofrendo. Conclamou seus pares a não politizarem a Covid-19 e as consequências
desta para o país. Indagou o porquê de não ter sido anunciado que a vacina contra a Covid19 se encontrava disponível neste município. Exteriorizou que acusações não deveriam ser
feitas para promover algo ou alguém. Ao concluir seu pronunciamento, mencionou que os
parlamentares estavam nesta Casa para ajudar a população e salientou que havia muitas
demandas em Feira de Santana, mas inúmeras ações estavam sendo propiciadas, sobretudo
em relação à pandemia. Posteriormente, o edil Luiz Augusto de Jesus (DEM) referiu-se
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aos discursos dos parlamentares Josse Paulo Pereira Barbosa (PSC) e Ivamberg Lima dos
Santos (PT). Declarou que as seringas estavam disponíveis para retirada no Núcleo
Regional de Saúde e informou que entrara em contato com o Secretário Municipal de
Saúde, de modo que este informou que autorizaria a equipe responsável para pegá-las e dar
continuidade à vacinação. Disse que alguns de seus pares, ao discursarem, faziam
denúncias sem saber, de fato, o que ocorria no município. Destacou que havia protocolos
entre os órgãos públicos no que concernia à distribuição das vacinas e seringas. Declarou
que o Prefeito Municipal estava empenhado no combate à Covid-19 e referiu-se ao discurso
do parlamentar Valdemir da Silva Santos (PV). Ao tecer suas considerações finais,
salientou que o Prefeito Colbert Martins da Silva Filho propiciou ações no Hospital de
Campanha, além de ter assegurado o funcionamento das unidades de saúde para atender às
demandas do município. Em Pela Ordem¸ o parlamentar Josse Paulo Pereira Barbosa
(PSC) registrou que, em seu pronunciamento, apenas conclamara o Secretário Municipal de
Saúde e o Prefeito Colbert Martins da Silva Filho para se atentarem à questão da vacinação
contra a Covid-19 neste município. Em Pela Ordem, o vereador Valdemir da Silva Santos
(PV) convidou o edil Pedro Américo de Santana Silva Lopes (DEM) para lhe entregar um
presente e, na oportunidade, o congratulou por seu aniversário. Logo após, o edil Jhonatas
Lima Monteiro (PSOL) discorreu sobre a vacinação contra a Covid-19 neste município.
Enunciou que, no dia anterior, o Secretário Municipal de Saúde informou que a vacinação
de grupos prioritários seria suspensa. Relatou que isto fora comunicado pelos meios de
comunicação sem as devidas explicações. Declarou que, na Escola Municipal Valdemira
Alves de Brito, localizada no Sítio Matias, várias pessoas enfrentaram dificuldades
enquanto aguardavam nas filas para serem vacinadas. Enunciou que alguns cidadãos não
conseguiram ser vacinados mesmo pertencendo a grupos prioritários. Questionou o fato de
a Secretaria Municipal de Saúde não ter concedido explicações acerca da suspensão da
vacinação de pessoas pertencentes aos grupos prioritários e salientou que todas as ações
deveriam ser justificadas. Exprimiu que, no dia anterior, apresentou um Requerimento cujo
objetivo era questionar o percentual de pessoas que pertenciam aos grupos prioritários e
receberam a primeira e a segunda dose da vacina contra a Covid-19. Exprimiu que o
Requerimento também visava esclarecer, do ponto de vista do plano municipal de
vacinação, quanto foi cumprido no que concernia à vacinação dos grupos prioritários e
indagar se havia controle territorial sobre a vacinação. Disse que, ao visitar a região
denominada de São João do Cazumbá e ouvir relatos da população, soube que crianças com
paralisia infantil não conseguiram ser vacinadas mesmo pertencendo a um grupo prioritário.
Indagou se havia um controle da quantidade de pessoas que não tinham sido vacinadas por
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bairro ou distrito. Por fim, declarou que tais informações deveriam ser divulgadas para,
desse modo, pensar se a vacinação de pessoas pertencentes aos grupos prioritários poderia
ser suspensa. Na sequência, o vereador Pedro Américo de Santana Silva Lopes (DEM)
agradeceu aos parlamentares que lhe parabenizaram por seu aniversário. Em seguida,
congratulou o edil Jhonatas Lima Monteiro (PSOL) por seu aniversário no dia anterior e
mencionou que havia muitos debates consensuais nesta Casa. Referiu-se ao discurso do edil
supracitado e conclamou o Secretário Municipal de Saúde e o Prefeito Colbert Martins da
Silva Filho para se atentarem à questão da vacinação contra a Covid-19. Salientou que a
Prefeitura Municipal esperava que a quantidade de doses de vacina enviadas pelo governo
federal e pelo governo do estado fosse maior. Relatou que havia um cronograma de
vacinação e registrou que Feira de Santana poderia ter avançado na vacinação dos grupos
prioritários. Salientou que, ao dialogar com o Prefeito Municipal, defendeu a ampliação do
prazo de vacinação dos grupos prioritários. Além disso, destacou a necessidade de
assegurar a vacinação das autoridades religiosas, visto que estas, em meio à pandemia,
continuaram atuando a favor da sociedade. Exteriorizou, ainda, que os profissionais do
Sistema Único de Assistência Social (SUAS), tais como educadores sociais e outros
trabalhadores da área, também deveriam ser vacinados. Enunciou que os trabalhadores do
comércio também deveriam entrar no plano de vacinação em algum grupo prioritário.
Destacou que o debate era importante e conclamou o Prefeito Colbert Martins da Silva
Filho para avaliar a situação. Registrou que o Prefeito Municipal estava disponível para
dialogar acerca das questões relacionadas à vacinação contra a Covid-19. Ao concluir seu
pronunciamento, disse que era possível encontrar soluções para assegurar a vacinação dos
grupos prioritários através do diálogo com a Secretaria Municipal de Saúde. No momento
destinado ao Grande Expediente, a parlamentar Eremita Mota de Araújo (PSDB)
discorreu sobre o fato de divergências e desentendimentos ocorrerem porque cada pessoa
pensava de maneira diferente e salientou que, ainda assim, era necessário haver respeito.
Mencionou seus filhos e a criação destes ao dizer que, após certa idade, dificilmente era
possível mudar algo em uma pessoa. Enunciou que o sistema público deveria oferecer
práticas e atendimentos de excelência à população. Exprimiu que, se fizessem uma
pesquisa, grande parte da população teria queixas sobre o serviço público no que concerne
aos atendimentos. Mencionou o discurso do edil Ivamberg dos Santos Lima (PT), no qual
este registrou que não recebera um bom atendimento por parte do Secretário Municipal de
Saúde. Registrou que tivera conhecimento de que o secretário, anteriormente, trabalhava
em um local e, ao assumir a secretaria, levou toda a equipe que trabalhava consigo. Disse
que, se isto ocorreu, era porque o secretário acreditava no trabalho de sua equipe. Exprimiu
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que ficou estarrecida com o discurso do edil supracitado e salientou que era necessário que
alguns profissionais que atuavam no serviço público municipal fizessem cursos de
administração pública para assegurar atendimento de excelência à população. Destacou
que, em todas as campanhas eleitorais, o atendimento que prestava à população feirense era
um de seus diferenciais enquanto candidata. Em aparte, os edis Josse Paulo Pereira Barbosa
(PSC) e Edvaldo Lima dos Santos (MDB). Dando continuidade, a oradora à tribuna
exteriorizou que os gestores municipais deveriam fazer cursos de administração pública
para adquirir habilidades, de modo a atender a população com excelência. Relatou que,
muitas vezes, as mulheres eram atendidas de modo grosseiro em órgãos públicos e
salientou que comumente, ouvia cidadãs que lhe informavam que não se encaminhariam a
determinado órgão porque, outrora, não foram bem atendidas. Registrou que, nesta semana,
um cidadão sofreu devido ao péssimo atendimento em uma Unidade de Pronto
Atendimento (UPA) deste município. Salientou que, felizmente, este se deslocou para
outra unidade de pronto atendimento e foi bem atendido pela equipe de saúde. Destacou a
importância da empatia e da alteridade e, logo após, discorreu que uma gestão pública
participativa garantiria a defesa dos direitos da população e mencionou a atuação dos
parlamentares da atual legislatura. Discorreu sobre a importância de defender os direitos
dos servidores e encaminhar as demandas da população à atuação gestão municipal.
Mencionou uma cidade do estado do Pará, na qual o Prefeito recebeu uma cartilha de
excelência por sua atuação. Ao concluir seu pronunciamento, registrou que o Presidente
Fernando Dantas Torres tinha o cuidado de acolher a população e salientou que não gostava
quando, em algum local, lhe tratavam com negligência. Na sequência, o edil Ivamberg dos
Santos Lima (PT) referiu-se ao pronunciamento da parlamentar Eremita Mota de Araújo
(PSDB) e, em seguida, disse que, antes de vir para esta Casa, ouviu o discurso do Prefeito
Colbert Martins da Silva Filho em um programa de rádio e registrou que, na oportunidade,
este declarou que qualquer parlamentar que criticasse as ações da Prefeitura nesta Casa,
para si, era considerado como oposicionista. Relatou que, talvez, a falta de atendimento
cortês a alguns parlamentares, sobretudo aos da oposição, seja um reflexo do entendimento
do Prefeito Municipal. Ressaltou que cumpria seu papel enquanto legislador ao visitar as
secretarias municipais porque uma de suas atribuições pautava-se na fiscalização e no
acompanhamento das ações da gestão pública municipal. Salientou que, anteriormente, fora
bem atendido na Secretaria Municipal de Educação e na Secretaria Extraordinária de
Políticas para Mulheres, o que não ocorreu na Secretaria Municipal de Saúde. Enunciou
que permaneceria exercendo seu papel de fiscalizador. Em aparte, o edil Luiz Augusto de
Jesus (DEM). Dando continuidade, o orador à tribuna registrou que o Secretário Municipal
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de Saúde deveria se atentar ao atendimento prestado e destacou a importância do diálogo.
Relatou que foram encaminhadas a este município sete mil doses de vacina contra a Covid19, as quais deveriam ser destinadas, especificamente, às gestantes. Exprimiu que, através
de um levantamento, verificou-se que havia duas mil gestantes em Feira de Santana e a
mesma quantidade de seringas foi distribuída. Registrou que, posteriormente, o Secretário
Municipal de Saúde ampliou a vacinação sem informar o Núcleo Regional e salientou que a
quantidade necessária de seringas se encontrava disponível. Declarou que, na última
segunda-feira, o Prefeito Colbert Martins da Silva Filho teve acesso aos dois milhões e
quatorze mil reais de emenda parlamentar destinada a Feira de Santana pelo Deputado
Federal José Neto com o objetivo de assegurar a construção de um gripário neste
município. Enunciou que cabia aos parlamentares cobrarem ao Prefeito Municipal a
construção do gripário para atender à população feirense. Neste momento, o primeiro VicePresidente desta Casa, edil Silvio de Oliveira Dias, assumiu o comando da Mesa Diretiva.
Prosseguindo, o parlamentar Ivamberg dos Santos Lima (PT) relatou que, há algumas
Sessões, mencionara a referida emenda parlamentar e registrou que o Secretário da Saúde
do Estado da Bahia, senhor Fábio Vilas-Boas, se comprometeu a fazer cessão do uso de
respiradores, monitores e testes PCR para o gripário municipal. Destacou esperar que o
Prefeito Municipal coloque em prática a construção do gripário visto que o recurso
financeiro estava disponível. Exteriorizou, ainda, que o número de pessoas infectadas pela
Covid-19 crescia exponencialmente neste município, sobretudo entre os jovens. Relatou
que, no dia anterior, dialogara com o Secretário Municipal de Saúde acerca da vacinação
dos grupos prioritários, destacando os bancários e os operadores de telemarketing, os quais
desenvolviam atividades consideradas como essenciais. Destacou que, na oportunidade,
protocolou um Ofício para solicitar a inclusão das referidas categorias na campanha de
vacinação contra a Covid-19. Referiu-se aos discursos dos parlamentares Jhonatas Lima
Monteiro (PSOL) e Pedro Américo de Santana Silva Lopes (DEM). Posteriormente,
informou que foi publicado, no Diário Oficial da União, no dia quatorze do mês em curso, a
Lei nº 14.172, a qual dispõe sobre a garantia de acesso à internet, com fins educacionais, a
alunos e a professores da educação básica pública. Disse que isto foi possível porque o
Congresso Nacional derrubou o Veto do Presidente Jair Messias Bolsonaro e destacou o
apoio do Deputado Federal José Neto. Relatou que, neste dia, no Diário Oficial Eletrônico
do Estado da Bahia, foi publicada uma lista de convocação de mais de trezentos professores
e coordenadores pedagógicos para reforçar a equipe da Secretaria de Educação. Mencionou
a importância destes profissionais para a sociedade. Declarou, ainda, que o Governador Rui
Costa se preocupava com a educação e disponibilizaria equipamentos e cerca de quarenta e
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três milhões de reais para Feira de Santana de modo a contemplar dezenove escolas,
propiciar a construção de complexos esportivos e assegurar melhorias na infraestrutura de
algumas unidades de ensino. Destacou que as referidas convocações eram referentes ao
concurso feito no ano de dois mil e dezessete. Enunciou que era necessário priorizar a
realização de concursos públicos neste município para evitar o grande número de
indicações aos cargos, sobretudo durante o período eleitoral. Em aparte, o edil Luiz
Augusto de Jesus (DEM). Dando continuidade, o orador à tribuna salientou que, para
ocupar vagas reais, era necessário haver concurso público. Registrou que a Prefeitura
Municipal disponibilizava vagas reais para profissionais selecionados pelo Regime Especial
de Direito Administrativo (REDA) e estagiários. Destacou que os estagiários deveriam
auxiliar os professores regentes nas salas de aula do município. Registrou que o governo do
estado trabalhava pela melhoria da qualidade da educação e salientou que o governo
municipal deveria fazer o mesmo. Relatou que a Comissão Permanente de Educação e
Cultura desta Casa, ao visitar algumas unidades de ensino de Feira de Santana, se deparou
com escolas que necessitavam de ampliação e melhoria na infraestrutura. Ao concluir seu
pronunciamento, mencionou que estas ações deveriam ser propiciadas antes da retomada
das aulas presenciais em meio à pandemia. Logo após, o edil Josse Paulo Pereira Barbosa
(PSC) mencionou que o número de pessoas nas filas de vacinação contra a Covid-19 era
expressivo e relatou que muitos cidadãos eram vitimados pela pandemia todos os dias.
Salientou que, após seu pronunciamento, o edil Ivamberg dos Santos Lima (PT) conseguiu
os devidos esclarecimentos acerca das seringas através de uma ligação. Discorreu sobre as
dificuldades enfrentadas pelos cidadãos em meio à campanha de vacinação contra a Covid19 e registrou que o Secretário Municipal de Saúde e o Prefeito Colbert Martins da Silva
Filho poderiam ter entrado em contato com o Núcleo Regional de Saúde ou as Diretorias
Regionais de Saúde (DIRES) de modo a obter as devidas informações. Externou seu
repúdio a esta situação e referiu-se ao parlamentar Pedro Américo de Santana Silva Lopes
(DEM). Destacou que, apesar dos problemas, estava contente porque a situação tinha sido
resolvida nesta Sessão. Registrou, ainda, que a Prefeitura Municipal deveria se atentar às
demandas dos cidadãos antes de se preocupar apenas com questões políticas. Referiu-se a
uma matéria jornalística, na qual o Prefeito Municipal discorreu sobre esta Casa
Legislativa. Registrou que o Presidente Fernando Dantas Torres dialogou com o Prefeito
Colbert Martins da Silva Filho e esteve em Salvador, no entanto, este não enviou alguém
para lhe representar. Ao concluir seu discurso, reiterou que o Prefeito Municipal deveria se
atentar às demandas dos cidadãos feirenses. Durante a Ordem do Dia, foram apreciadas as
seguintes proposições: <Em urgência e em primeira discussão, o Projeto de Lei nº
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078/2021, de autoria do Poder Executivo, o qual teve Emenda 01 e Parecer exarado pela
Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR). Em Pela Ordem, o edil Josse Paulo
Pereira Barbosa solicitou a realização da chamada nominal dos parlamentares e que os
nomes daqueles que estivessem ausentes fossem constados em Ata, o que foi acatado pelo
Presidente. Sendo assim, durante a chamada, apenas o parlamentar Silvio de Oliveira Dias
se encontrava ausente no Plenário. Em Pela Ordem, o edil Pedro Cícero Marcenio Silva
informou que se encontrava presente no Plenário. Em Pela Ordem, o vereador Jhonatas
Lima Monteiro registrou que, no dia seguinte, haverá uma Audiência Pública, proposta
pelas Comissões de Reparação, Direitos Humanos, Defesa do Consumidor e Proteção à
Mulher e de Obras, Urbanismo, Infraestrutura Municipal, Agricultura e Meio Ambiente,
para tratar sobre a linha de transmissão de energia que cortará este município. Destacou,
por fim, que seus pares tinham sido informados sobre a realização da referida audiência.
Em seguida, em votação ao Parecer supracitado, este foi aprovado por unanimidade dos
presentes. Em votação à Emenda 01, franqueou-se a palavra ao parlamentar Pedro Américo
de Santana Silva Lopes. Em seguida, ainda em votação à Emenda, esta foi aprovada por
unanimidade dos presentes. Neste momento, a segunda Secretária desta Casa, parlamentar
Eremita Mota de Araújo, assumiu o comando da Mesa Diretiva. Logo após, em votação à
proposição, concedeu-se oportunidade de discurso ao edil Fernando Dantas Torres. Neste
momento, o Presidente deste Legislativo, edil Fernando Dantas Torres, assumiu o comando
da Mesa Diretiva. Na sequência, franqueou-se a palavra, ainda em votação à proposição, ao
vereador Luiz Augusto de Jesus. Em Pela Ordem, o edil Pedro Américo de Santana Silva
Lopes registrou que o objetivo da matéria supracitada era reformular o Conselho Municipal
de Educação. Indagou, ainda, se havia possibilidade de solicitar o adiamento de pauta da
proposição. Neste momento, o Presidente esclareceu que faltava apenas um voto para o
Projeto ser rejeitado. Na sequência, ainda em votação ao Projeto supracitado, franqueou-se
a palavra ao vereador Jhonatas Lima Monteiro. Neste momento, o primeiro Vice-Presidente
desta Casa, edil Silvio de Oliveira Dias, assumiu o comando da Mesa Diretiva. Em Pela
Ordem, o edil Petrônio Oliveira Lima solicitou fazer uso da palavra em votação à matéria.
Sendo assim, ainda em votação ao Projeto, concedeu-se oportunidade de pronunciamento
aos parlamentares Petrônio Oliveira Lima, Ivamberg dos Santos Lima e Valdemir da Silva
Santos. Logo após, a referida matéria supracitada foi rejeitada com votos contrários dos
vereadores Edvaldo Lima dos Santos, Emerson Costa dos Santos, Eremita Mota de Araújo,
Flávio Arruda Morais, Luciane Aparecida Silva Brito Vieira, Luiz Ferreira Dias, Josse
Paulo Pereira Barbosa, Pedro Cícero Marcenio Silva, Ronaldo Almeida Caribé, Fernando
Dantas Torres e José Marques de Messias e votos favoráveis dos parlamentares José da
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Costa Correia Filho, Fabiano Nascimento de Souza, Jurandy da Cruz Carvalho, Luiz
Augusto de Jesus, Pedro Américo de Santana Silva Lopes, Jhonatas Lima Monteiro,
Petrônio Oliveira Lima, Ivamberg dos Santos Lima e Valdemir da Silva Santos. Neste
momento, o primeiro Vice-Presidente, edil Silvio de Oliveira Dias, registrou a presença da
senhora “Telinha do Caroá”, Presidente da Associação de Moradores do Caroá, na galeria
desta Casa. Logo após, em declaração de voto, franqueou-se a palavra ao vereador Luiz
Augusto de Jesus. Em Pela Ordem, o edil Josse Paulo Pereira Barbosa disse que o
vereador Luiz Augusto de Jesus tinha o hábito de instigar seus pares. Ainda em declaração
de voto, concedeu-se oportunidade de discurso aos parlamentares Fernando Dantas Torres e
Fabiano Nascimento de Souza. Neste momento, o Presidente desta Casa, edil Fernando
Dantas Torres, assumiu o comando da Mesa Diretiva. Em Pela Ordem, o edil Jhonatas
Lima Monteiro registrou a presença do senhor Rogério Gutemberg na galeria desta Casa e,
em seguida, solicitou fazer uso da palavra em declaração de voto. Ainda em declaração de
voto, franqueou-se a palavra aos parlamentares Josse Paulo Pereira Barbosa, Petrônio
Oliveira Lima, Jhonatas Lima Monteiro, Pedro Américo de Santana Silva Lopes e
Ivamberg dos Santos Lima. Em urgência e em primeira discussão, o Projeto de Lei nº
098/2021, de iniciativa do Poder Executivo, o qual teve Pareceres exarados pela CCJR e
pela Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização (CFOF), em votação, aprovados por
unanimidade dos presentes. Em votação à matéria, franqueou-se a palavra aos edis Pedro
Américo de Santana Silva Lopes e Emerson Costa dos Santos. Neste momento, a segunda
Secretária desta Casa, vereadora Eremita Mota de Araújo, assumiu o comando da Mesa
Diretiva. Em seguida, ainda em votação à proposição, concedeu-se oportunidade de
discurso ao edil Fernando Dantas Torres. Neste momento, o Presidente desta Casa, edil
Fernando Dantas Torres, assumiu o comando da Mesa Diretiva. Em Questão de Ordem, o
edil José da Costa Correia Filho disse que tanto o Prefeito Municipal quanto o Presidente
desta Casa tinham aliados nesta Casa que concediam “votos lagartixa”. Em Pela Ordem, o
edil Pedro Cícero Marcenio Silva solicitou que o parlamentar José da Costa Correia Filho
respeitasse seus pares e que o pronunciamento do referido edil constasse em Ata. Em Pela
Ordem, o edil Josse Paulo Pereira Barbosa disse que o Presidente e os parlamentares
aliados votavam a favor da população feirense e da democracia. Ainda em votação à
proposição, concedeu-se oportunidade de discurso aos edis Ivamberg dos Santos Lima e
Jhonatas Lima Monteiro. Em Pelo Ordem, o edil Fabiano Nascimento de Souza agradeceu
aos parlamentares do PT, os quais votaram favoráveis em Projetos de autoria do Poder
Executivo. Sendo assim, o referido Projeto foi rejeitado com votos contrários dos
parlamentares Edvaldo Lima dos Santos, Emerson Costa dos Santos, Eremita Mota de
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Araújo, Flávio Arruda Morais, Jhonatas Lima Monteiro, Luciane Aparecida Silva Brito
Vieira, Luiz Ferreira Dias, Josse Paulo Pereira Barbosa, Pedro Cícero Marcenio Silva,
Ivamberg dos Santos Lima, Ronaldo Almeida Caribé e José Marques de Messias e votos
favoráveis dos vereadores José da Costa Correia Filho, Fabiano Nascimento de Souza,
Jurandy da Cruz Carvalho, Luiz Augusto de Jesus, Pedro Américo de Santana Silva Lopes
e Petrônio Oliveira Lima, Silvio de Oliveira Dias, Valdemir da Silva Santos. Em
prioridade e em segunda discussão, o Projeto de Lei nº 090/2021, de lavra do Poder
Executivo. Neste momento, o Presidente informou que, a partir do dia seguinte, seria
disponibilizada a metade do décimo terceiro aos parlamentares e funcionários deste
Legislativo. Registrou que, quem não quisesse receber neste momento, poderia se
encaminhar ao Setor de Recursos Humanos. Em seguida, em votação à proposição,
franqueou-se a palavra aos vereadores Pedro Américo de Santana Silva Lopes, Josse Paulo
Pereira Barbosa, Luiz Augusto de Jesus e Valdemir da Silva Santos. Em seguida, a referida
matéria foi aprovada por unanimidade dos presentes com vinte votos favoráveis>. Em Pela
Ordem, a parlamentar Luciane Aparecida Silva Brito Vieira informou eu o edil Petrônio
Oliveira Lima lhe entregara um resumo da trajetória do radialista Rogério Santana e
solicitou fazer a leitura deste, o que foi acatado pelo Presidente. Neste momento, o
Presidente solicitou que os presentes se colocassem de pé para prestar um minuto de
silêncio, em Homenagem Póstuma, ao radialista Rogério Santana e à professora Jovianália
Martins. Nada mais havendo por tratar, o Presidente desta Casa, edil Fernando Dantas
Torres, declarou encerrada a presente Sessão, às doze horas e dezoito minutos, sendo
convocada outra para a amanhã, dia dezessete de junho do ano em curso, à hora regimental,
com a seguinte pauta: <Em primeira discussão, os Projetos de Lei nºs 048 e 075/2021,
respectivamente, de autoria dos vereadores José Marques de Messias e Luciane Aparecida
Silva Brito Vieira. Em discussão única, o Projeto de Resolução nº 737/2021, de iniciativa
da Comissão Especial de Enfrentamento à Pandemia do Covid-19, e o Projeto de Decreto
Legislativo nº 004/2021, de lavra do edil Luiz Augusto de Jesus. Em votação única, os
Requerimentos nºs 132 e 133/2021, ambos de autoria do edil Ivamberg dos Santos Lima;
134/2021, de iniciativa do vereador Pedro Cícero Marcenio Silva; 135/2021, de lavra do
parlamentar José Marques de Messias; 136, 143 e 144/2021, todos de autoria do edil
Jhonatas Lima Monteiro; 137/2021, de iniciativa do vereador Emerson Costa dos Santos;
138/2021, de lavra do parlamentar José da Costa Correia Filho; 139/2021, de autoria de
vários vereadores; 140/2021, de iniciativa do edil Luiz Ferreira Dias; 141 e 142/2021,
ambos de lavra do vereador Edvaldo Lima dos Santos>. Para constar, eu, Dayana Jones
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Nascimento de Jesus Fontes, Redatora de Debates desta Casa, lavrei a presente Ata, que
segue à apreciação plenária, na forma regimental.
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