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Ata da 17ª Sessão Ordinária da Câmara 

Municipal de Feira de Santana, Estado da 

Bahia, referente à 1ª Etapa, do 3º Período, 

da 19ª Legislatura, realizada no dia 1º de 

fevereiro de 2023. 

 

Ao primeiro dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e três, às oito horas e 

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

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

sétima Sessão Ordinária, referente à primeira Etapa, do terceiro Período, da décima nona 

Legislatura, para dar início aos trabalhos legislativos em razão de as Sessões anteriores, 

ocorridas neste ano, terem sido realizadas com o objetivo de apreciar a Lei Orçamentária 

Anual – LOA (Projeto de Lei nº 091/2022), exercício 2023. Vale registrar que, à exceção 

dos parlamentares Flávio Arruda Morais e Pedro Cícero Marcenio Silva, compareceram os 

vereadores Edvaldo Lima dos Santos, Emerson Costa dos Santos, Eremita Mota de Araújo, 

Fernando Dantas Torres, Ivamberg dos Santos Lima, Jhonatas Lima Monteiro, José 

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

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

de Jesus, Luiz Ferreira Dias, Marcos Antônio dos Santos Lima, Petrônio Oliveira Lima, 

Ronaldo Almeida Caribé, Sílvio de Oliveira Dias e Valdemir da Silva Santos. Amparada 

pelo Regimento Interno, a vereadora Eremita Mota de Araújo, Presidente desta Casa, 

declarou aberta a presente Sessão e, em seguida, a suspendeu por alguns minutos. Reaberta 

a presente Sessão, concedeu-se a palavra ao Mestre de Cerimônias desta Casa, Sr. Paulo 

Silva, que, na oportunidade, convidou o Excelentíssimo Prefeito Municipal de Feira de 

Santana, Dr. Colbert Martins da Silva Filho, para compor a Mesa de Honra, bem como os 

demais membros da Mesa Diretiva, sendo eles: edil Ronaldo Almeida Caribé, terceiro 

Vice-Presidente desta Casa; vereadora Luciane Aparecida Silva Brito Vieira, primeira 

Secretária, e vereador Valdemir da Silva Santos, segundo Secretário. Na sequência, a 

Presidente desta Casa, vereadora Eremita Mota de Araújo, após cumprimentar os 

presentes, proferiu uma breve saudação, momento no qual declarou esperar que a paz, o 

respeito e o diálogo prevalecessem neste Parlamento durante este período legislativo, bem 

como afirmou que, independentemente de questões partidárias, os vereadores deveriam dar 

prioridade às demandas municipais. Frisou que a população feirense sempre seria 

priorizada e externou que, durante sua gestão, garantiria a celeridade dos processos 
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legislativos a fim de que seus pares exercessem seus mandatos de modo pleno. Registrou 

que prezaria pela modernidade e pela eficiência, assim como exteriorizou que sempre agiria 

pautada na transparência. Enunciou que, enquanto Presidente, tinha por objetivo assegurar a 

independência desta Casa. Ao concluir seu pronunciamento, agradeceu a Deus pela 

oportunidade de ser a primeira mulher a presidir esta Casa Legislativa, aos seus filhos, pelo 

apoio incondicional, e aos funcionários deste Poder Legislativo pelo empenho ao longo do 

processo de transição de governo. Posteriormente, franqueou-se a palavra ao Prefeito 

Municipal de Feira de Santana, Dr. Colbert Martins da Silva Filho, que proferiu a 

seguinte mensagem, a qual segue na íntegra: “A abertura dos trabalhos nesta Casa 

Legislativa, assim como ocorre em tantas outras, constitui-se numa data marcante para o 

exercício democrático, considerando o preceito constitucional que estabelece no art. 2º, da 

Constituição Federal, a seguinte cláusula pétrea, ou seja, que não pode ser alterada: "São 

poderes da União, independentes e entre si, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário". 

Consolidou-se, então, a separação de poderes, tripartite, como principio fundamental da 

organização da governabilidade nas democracias ocidentais. Princípio este lastreado na 

obra básica "O Espírito das Leis", de autoria do pensador político, filósofo e jurisconsulto 

francês Charles Luís, Barão de Montesquieu, considerado o pai do constitucionalismo 

liberal moderno. Estamos aqui hoje para registrarmos nesta Casa da Cidadania a Abertura 

dos Trabalhos Legislativos da Primeira Etapa, que diz respeito ao primeiro semestre, do III 

Ano ou Período, da 19ª (décima nona) Legislatura, que corresponde ao mandato de 2021 a 

2024. Desse modo, Senhores Vereadores, Senhoras Vereadoras, esta Solenidade tem um 

significado muito relevante, porquanto o bem comum deve ser objeto de todos os poderes, 

seja o Legislativo, seja o Executivo, seja o Judiciário. E, para o seu alcance, as 

prerrogativas da independência, com absoluto respeito às funções constitucionais, e da 

harmonia, do entendimento, do diálogo são fundamentais, colocando prioritariamente os 

interesses maiores da coletividade acima dos caprichos pessoais, partidários ou de grupos. 

Está explícito na Constituição Federal que nenhum poder pode se sobrepor ao outro, ou se 

encolher diante do agigantamento daquele que avança além dos limites das próprias 

atribuições. Nesses últimos anos, o povo brasileiro tem acompanhado o agigantamento do 

Supremo Tribunal Federal, ao proferir a maioria das decisões monocráticas, que se 

transformam em decisões finais, tendo o superministro a última palavra de forma isolada, 

representando a Suprema Corte como um todo. Efetivamente, a ação de cada Poder 

instituído objetiva o princípio ético do bem comum, a concepção jurídica do interesse 

público, proporcionando melhores condições de vida às pessoas, capacitando-as para o 

caminho da igualdade social, beneficiando a todos, à comunidade, à população de um modo 
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geral, promovendo o bem-estar e a justiça social. Tais benefícios podem e devem ser 

compartilhados pela maioria das pessoas, garantindo-lhes seus direitos civis, caso os 

poderes, no exercício da governabilidade, cumpram com o seu papel definido pela Carta 

Magna. Senhores Vereadores, Senhoras Vereadoras. Senhores e Senhoras do Plenário e das 

Galerias. Em verdade, governar em qualquer contexto é enfrentar desafios, é buscar a 

resolução de problemas, é transformar uma realidade pontilhada de carências e limitações, 

num estágio de crescimento ordenado e sustentável, em vista do bem comum; é, em síntese, 

construir as bases do progresso, de tal modo que promova a inclusão social da maioria das 

camadas populares, gerando oportunidades para a elevação da qualidade de vida. Os 

agentes públicos, que somos todos nós, efetivamente temos compromissos com o povo, 

temos enorme responsabilidade social, em realizarmos o nosso mandato com amor à causa 

pública, sem perdermos de vista a realização do bem comum, a promoção humana e a 

elevação da qualidade de vida, bem como a criação de oportunidades para que os munícipes 

possam ter acesso ao mercado de trabalho, ao crescimento e ao desenvolvimento pessoal. 

Não podemos nos afastar dos ideais de construção de uma sociedade progressista, ordeira e 

civilizada. Temos o dever de criar as condições para que a população feirense alcance 

níveis satisfatórios de prosperidade e bem-estar. Em verdade, cada um de nós deve fazer o 

melhor de si, até porque a história fará o julgamento da época presente e avaliará o legado 

que cada agente público deixou para a posteridade. Sabemos que o debate é essencial à luz 

do conhecimento, que a divergência de ideias torna-se saudável ao exercício da democracia. 

O que não é saudável à Democracia é o preconceito, a intolerância, a hipocrisia, a 

insensibilidade à causa pública e o radicalismo de quem quer que seja. Então, estejamos 

todos comprometidos com o futuro do nosso Município e trabalhemos juntos para a 

conquista de dias melhores. O povo espera que o Poder Executivo desempenhe o seu papel 

em promover a assistência à saúde, à educação, ao trabalho, aos demais direitos 

fundamentais; em realizar as obras de que a Cidade precisa; em fomentar o 

desenvolvimento sustentável. Entretanto, o povo espera também que a Câmara Municipal, 

no seu afă de incorporar as reivindicações da sociedade, de fiscalizar o Poder Executivo, de 

buscar as soluções para os problemas e carências da Municipalidade, deve agir com 

conhecimento de causa, com equilíbrio, com o espírito desarmado de ódios e revanchismos; 

e, sobretudo, o povo espera que a Câmara Municipal, na sua representatividade, busque 

sempre os caminhos do diálogo, do entendimento, do consenso plausível, em vista de se 

propugnar por medidas construtivas, comprometidas com o crescimento da economia local, 

com a paz social, com o respeito à história política do Município, e com a vontade firme de 

promover avanços e conquistas para todo o povo feirense. Ações relevantes da gestão 



 

 

 

 

 
 

Feira de Santana 

CÂMARA  MUNICIPAL 
  Casa da Cidadania 

  

58 

 

RD 202317 

municipal, nos diversos órgãos: Na área da educação os investimentos têm sido 

substanciais e estamos dando um saldo de qualidade, sem precedentes na história 

educacional do Município, inclusive as obras na educação estão transformando alguns 

bairros de Feira de Santana. Existem 20 (vinte) obras de reforma de grande porte, entre 

reconstruções ou ampliações, que beneficiam unidades escolares distribuídas em diversos 

bairros. Algumas serão totalmente reconstruídas e outras serão recuperadas e ampliadas. 

Quatro Centros Municipais de Educação Infantil acabaram de ficar prontos. Serão 

entregues em breve, e estão localizados nos bairros 35° Batalhão de Infantaria e Campo do 

Gado, e já estão funcionando dois outros localizados na Conceição II e na Mangabeira. Em 

construção, várias unidades escolares: três (03) novos Centros Municipais de Educação 

Infantil (em Asa Branca, Gabriela e Sitio Matias); duas (02) novas escolas de Ensino 

Fundamental (localizadas em Asa Branca, Alto do Rosário e Mangabeira); uma (01) escola 

de Ensino Fundamental na comunidade de Água Grande e distrito de Maria Quitéria; nova 

sede da Escola Cívico-Militar Municipal Quinze de Novembro (no Distrito de Jaíba). No 

ano passado, (06) seis escolas bem equipadas foram entregues à comunidade, dentre elas, 

(04) quatro Centros Municipais de Educação Infantil (situados na Mangabeira, na 

Conceição, no 35° B1 e no Campo do Gado). Uma Escola Municipal Quilombola Luiz 

Pereira; outra Escola Municipal Olhos d' Água da Moça, na Matinha. Estão em andamento 

as obras de construção da sede da Secretaria Municipal da Educação, integrada ao 

Complexo Educacional que está sendo empreendido no antigo Feira Tênis Clube. No setor 

de iluminação pública, o processo de modernização da iluminação pública fará de Feira de 

Santana uma cidade moderna, eficientizada e iluminada com 100% de seu parque composto 

por lâmpadas LED. Desde o início da substituição das lâmpadas de vapor de sódio pela 

tecnologia de LED, já foram observadas reduções no consumo em quilowatts (kwh) e, 

consequentemente, nos gastos públicos. No total já foram modernizados 45 bairros na área 

urbana e 04 (quatro) distritos (Bonfim de Feira, Humildes, Jaíba e Matinha). Outro avanço 

da PPP- Parceria Público-Privada em Feira de Santana são os pontos telegerenciáveis. 

Atualmente estão instalados 3.700 controles individuais de luz nas principais vias da 

cidade. A telegestão de iluminação pública é a solução de gerenciamento de luminárias 

individualmente ou em grupos e permite o monitoramento e controle a distância e em 

tempo real da operação de toda a rede de luz. Na área social, o Serviço de Proteção e 

Atendimento Especializado a Mulheres Vítimas de Violência, através do Centro de 

Referência Maria Quitéria, atendeu mais de quinhentas mulheres. Promovido pela 

Secretaria da Mulher, foram ministrados diversos cursos de capacitação profissional, com o 

intuito de estimular o empoderamento feminino e a inserção da mulher no mercado de 
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trabalho. O Programa Criança Feliz, sob a coordenação da Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Social, é uma importante ferramenta para que famílias com crianças até 

seis anos fortaleçam os vínculos familiares e tenham o apoio para o desenvolvimento 

infantil. No ano passado, foram atendidas 2.750 crianças de 0 a 6 anos de idade. O 

Programa Alimenta Brasil, extremamente importante para o investimento nutricional da 

população, tem sido um sucesso. Cinco mil litros de leite foram distribuídos diariamente 

para 42 instituições da cidade e da zona rural, dentre elas, Lar do Irmão Velho, Dispensário 

Santana, além de associações de bairros e distritos. No segmento de urbanização, a 

Superintendência de Operações e Manutenção (SOMA) realizou a pavimentação de 

47.566,22 (quarenta e sete mil, quinhentos e sessenta e seis e vinte e dois) metros 

quadrados de ruas em paralelepípedo. Quantitativo equivalente a quase seis campos de 

futebol com dimensões oficias. No mesmo período foram aplicadas 6.747 (seis mil, 

setecentas e quarenta e sete) toneladas de asfalto em públicas, através da operação tapa-

buracos. Construiu-se em 2022 o Pontilhão Solar da Princesa no bairro Gabriela, obra que 

garantiu mais segurança para moradores e estudantes da localidade, que necessitam fazer a 

travessia do córrego, diariamente. Foram pavimentadas ruas no bairro São João do 

Cazumbá e no bairro Mangabeira. É importante registrar a construção da Estrada do 

Besouro, a recuperação da Passarela Conceição Lobo, a reforma da Praça Senhor do 

Bonfim, no Jardim Cruzeiro. Estas são algumas das ações da Gestão Municipal as quais o 

tempo me permite apresentar nesta Sessão de Abertura dos Trabalhos Legislativos. 

Senhores Vereadores, Senhoras Vereadoras, Senhores e Senhoras. Para concluir as minhas 

palavras nesta sessão histórica de Abertura dos Trabalhos Legislativos, é oportuno 

reafirmar as minhas convicções no sentido de superação das dificuldades de ordem 

econômico-financeiras impostas pelos investimentos no combate à pandemia da COVID-

19; no sentido de vencer os obstáculos decorrentes da falta de recursos da União e do 

Estado, destinados ao Município, os quais seriam bem-vindos para a celeridade do 

crescimento da cidade; no sentido de contornar as questões orçamentárias, posto que as 

necessidades são infinitamente maiores do que os recursos existentes. Reafirmo também a 

minha crença na perspectiva de contar com a proteção do Criador e Senhor de todas as 

coisas na condução dos destinos do povo feirense e na trajetória da Gestão Municipal, 

esperando merecer a credibilidade de todos os segmentos da municipalidade. Neste 

momento quero agradecer ao público que prestigia esta Sessão; agradeço às autoridades 

aqui presentes, às lideranças comunitárias, aos ex-vereadores, aos servidores municipais e à 

mídia feirense. E especialmente à Mesa Diretora desta Casa Legislativa, e a todos os pares 

que compõem este Poder Legislativo, acreditando que será possível, em nome dos 
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benefícios que serão assegurados à coletividade, implementar gestões de respeito mútuo, de 

trabalho sério e construtivo, dentro dos parâmetros democráticos, a fim de viabilizar 

melhores condições de vida da nossa população. Com muita esperança no futuro promissor, 

e com sentimento de gratidão a Deus, por ter-me concedido o dom da vida e pelas 

grandiosas Graças recebidas, especialmente nos momentos mais difíceis, a fim de manter a 

serenidade, o equilíbrio necessário e a sabedoria para tomar decisões e agir de 

conformidade com os princípios da justiça social e dos interesses maiores da coletividade. 

Pela atenção de todos, muito obrigado”. Vale registrar que, durante o pronunciamento do 

Prefeito Municipal, a Presidente desta Casa, vereadora Eremita Mota de Araújo, o 

interrompeu, brevemente, por conta de problemas técnicos e, em seguida, o gestor 

municipal deu continuidade à sua mensagem. Em Pela Ordem, o edil Josse Paulo Pereira 

Barbosa registrou que gostaria de fazer uso da palavra na próxima Sessão Ordinária. 

Oportunamente, o parlamentar Jurandy da Cruz Carvalho informou que o Deputado 

Estadual Pablo Roberto desejava estar presente nesta Sessão, entretanto, não poderia fazê-

lo porque tomaria posse na Assembleia Legislativa da Bahia – ALBA nesta data. Por fim, 

registrou que o referido deputado, ao longo de seu mandato, representaria este município. 

Na sequência, a Presidente desta Casa solicitou que todos ficassem de pé para a execução 

do Hino a Feira de Santana. Logo após, nada mais havendo por tratar, a Presidente desta 

Casa, vereadora Eremita Mota de Araújo, agradeceu a presença de todos e declarou 

encerrada a presente Sessão às dez horas e quatro minutos. 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.       

 


