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Ata da 19ª 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 07 de 

fevereiro de 2023. 

 

 Aos sete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e três, 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 décima nona Sessão 

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

qual, à exceção do parlamentar Silvio de Oliveira Dias, compareceram os vereadores 

Edvaldo Lima dos Santos, Emerson Costa dos Santos, Fernando Dantas Torres, Flávio 

Arruda Morais, Hélio Barreto dos Santos, 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, 

Luiz Augusto de Jesus, Marcos Antônio dos Santos Lima, Pedro Cícero Marcenio Silva, 

Petrônio Oliveira Lima, Ronaldo Almeida Caribé, Silvio 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 as Atas de nºs 15, 

16, 17 e 18 das sessões anteriores foram submetidas à apreciação plenária e aprovadas pela 

unanimidade dos vereadores presentes. A Presidente da Câmara, Eremita Mota de Araújo, 

informou que haveria uma reunião antes do Pequeno Expediente, para tratar de assuntos de 

interesse de todos os vereadores, o que demandaria ampla participação, e que suspenderia a 

sessão por alguns minutos. Em Pela Ordem, o vereador José Carneiro Rocha (MDB), 

pediu que se constasse em ata a data a comemoração de data natalícia de dois colegas, os 

edis Luiz Augusto de Jesus e Valdemir da Silva Santos. Em seguida, a Presidente da Casa 

retomou a fala solicitando a suspensão da sessão, anunciada previamente. No retorno da 

sessão, a Presidente da Casa Legislativa, vereadora Eremita Mota de Araújo, solicitou um 

espaço para se pronunciar, discorrendo na íntegra: “Senhores e Senhoras Vereadores. 

Quero agradecer as inúmeras mensagens de apoio que tenho recebido de amigos, 

correligionários e familiares, pelas agressões verbais em que fui vítima na última sessão 

aqui nesta casa. Todo tipo de agressão seja ela física, moral, psicológica ou qualquer outra 

forma deve ser combatida. Segundo a ONU, Organização das Nações Unidas, 82% das 

mulheres parlamentares já sofreram violência psicológica. Neste momento, a oradora 
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interrompeu seu discurso para solicitar cooperação do vereador Josse Paulo Pereira Barbosa 

em fazer silêncio, momento no qual o referido edil afirmou que a Presidente Eremita Mota 

de Araújo deveria procurar um psicólogo. Retomando seu discurso, a Presidente solicitou 

que constasse em ata a fala do referido edil e prosseguiu a leitura do seu pronunciamento o 

qual segue na íntegra “embora no Brasil apenas 15% das cadeiras sejam ocupadas por 

mulheres, a união Parlamentar Internacional já identificou que 82% das mulheres já 

sofreram violência psicológica em espaço político, 44% já vivenciaram algum tipo de 

ameaça, 26% já foram vítima de violência física no parlamento e 39% já teve sua agenda 

legislativa comprometida, dados deprimentes e vergonhosos que ainda acometem às 

mulheres. Em meu discurso de posse, afirmei que aqui não seria um local de disputas 

fraticidas e reafirmo o meu propósito que a liberdade de expressão, os argumentos, o poder 

de convencimento seja o principal instrumento do exercício parlamentar. Estamos vivendo 

um momento histórico onde pela primeira vez uma mulher preside uma importante casa 

Legislativa como a Câmara de Vereadores de Feira de Santana, nós mulheres estamos a 

cada dia ocupando espaços na vida pública, na iniciativa privada, em todas as esferas da 

administração seja municipal, estadual ou federal é cada vez maior o número de 

competentes mulheres ocupando cargos na Magistratura, no Ministério Público, nos 

diversos Tribunais de Justiça, desta forma não podemos tolerar nenhum tipo de 

comportamento intimatório. Em toda minha vida o desafio sempre esteve ao meu lado, 

busquei enfrentá-los e vencer a todos, não será desta vez que titubearei, sei que alguns 

ainda não assimilou ou digeriu o fato de uma mulher presidir uma casa legislativa. Venho 

desta forma pregar o respeito mútuo, a relação de confiança deve ser construída no 

exercício da atividade, aqui estou presidindo esta casa com o apoio e votos recebidos por 

Vossas Excelências. Estamos nos primeiros dias de sessão ordinária, aqui estaremos no 

biênio 2023/2024, votando e discutindo o desenvolvimento de Feira de Santana, somos 

agentes políticos eleitos pela comunidade para legislar, fiscalizar e acompanhar os atos do 

Poder Executivo. Este é o nosso papel, não existindo na sociedade moderna espaço para 

ataques gratuitos ou xenofóbicos seja para quem quer que seja ou simplesmente contra mim 

por ser mulher, tenho a certeza que muitas das agressões verbais aqui ditas contra mim não 

seriam proferidas a um homem se aqui estivesse sentando na cadeira de Presidente. Não 

aceitarei e informo que todas as vezes em que assim procederem, adotaremos as medidas 

legais, em defesa do direito. Encerrando minhas palavras quero agradecer mais uma vez as 

amigas e amigos que aqui se encontram nas galerias desta casa, muitos dos quais me 

conhecem e acompanham há anos e sabem que não me acovardo ou me intimido com 

ameaças, porém entendo que o respeito deve sobrepor a tudo e a todos como forma de uma 
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relação pacifica e fraternal. O meu muito obrigada e que possamos cumprir o nosso dever 

como deseja e espera a população que nos elegeu. Muito obrigada”. Em Pela Ordem, o 

vereador Fernando Dantas Torres (PSD) questionou quando se iniciaria o Horário das 

Lideranças. No Horário destinado às Lideranças Partidárias, o vereador Josse Paulo 

Pereira Barbosa (PSC) disse que não havia perseguição à vereadora Eremita Mota em 

razão de seu gênero, que há sim, denúncias relacionadas à corrupção e desvio de caráter. 

Ressaltou que não ofende mulher nem com uma rosa, que tem duas filhas mulheres e que 

sempre pensa nelas. O contrário do que tem feito a Presidente desta Casa Legislativa, que 

tem retirado direitos trabalhistas das mulheres, como vale alimentação e reajuste salarial. O 

edil seguiu sua fala informando que a vereadora Eremita Mota de Araújo persegue 

mulheres também e que há um discurso vitimista por sua parte. Na sequência, o vereador 

José da Costa Correia Filho passou seu tempo de fala para que o edil Josse Paulo Pereira 

Barbosa (PSC) continuasse seu discurso, assim como registrou a presença, na galeria desta 

Casa, da Sra. Bia e do Sr. Ribeiro, congratulando o Sr. Ribeiro por ser candidato à eleição 

em 2024. Com a palavra, o edil Josse Paulo Pereira Barbosa (PSC) solicitou que a 

Presidente da Casa diminuísse as perseguições e passasse a administrar a Casa de forma 

correta. Destacou que, por exemplo, o orçamento anual demorou mais que o normal a ser 

votado, e que isso deveria ter como pano de fundo algum interesse obscuro da presidência, 

mas que deveria ser escancarado para a população. Retomando a fala sobre salários, 

informou que alguns funcionários receberam apenas R$ 450,00 no mês de janeiro, o que 

não condiz com um salário digno e que, inclusive, alguns destes eram mulheres, que têm 

sido perseguidas pela Presidente. Por conseguinte, finalizou sua fala agradecendo a atenção 

e solicitando que a vereadora Eremita Mota de Araújo repensasse suas atitudes. 

Oportunamente, a Presidente desta Casa, vereadora Eremita Mota de Araújo, afirmou que 

quando um homem diz que uma mulher se vitimiza já está cometendo uma violência. Na 

sequência o vereador Jurandy da Cruz Carvalho (PL), após saudar os presentes disse 

que há muitas cobranças em relação ao orçamento municipal. Antecipou que amanhã será 

publicada a Lei Orçamentária Anual (LOA). Alertou que o atraso na entrega da formatação 

final do orçamento é decorrente da indisponibilidade do sistema digital, que fica a cargo da 

Secretaria Municipal de Planejamento. Dirigindo-se à Presidente, vereadora Eremita Mota 

de Araújo, disse ser necessário rever a formatação do arquivo do Projeto de Lei 

Orçamentária, que seja enviado em PDF ou Word. Pois, após as modificações propostas e 

aprovadas, a Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização (CFOF) não teria como 

fazer a adequações pertinentes e enviar para votação em Redação Final. Esclareceu que 

quando uma emenda é aprovada, passa a fazer parte do Orçamento que será encaminhado 
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para sanção ou veto do Executivo Municipal. Afirmou que a Mesa Diretiva, na pessoa da 

Presidente, parlamentar Eremita Mota de Araújo, sempre quis fazer o que é correto. Disse 

que o atraso é decorrente das quinhentas e vinte (520) páginas do projeto em tela. Ao 

policial de alcunha “Bira”, filho do Ex-Presidente desta Casa, Antonio Francisco Neto, 

presente na Galeria desta Casa esclareceu que a Prefeitura Municipal imprimiu o 

Orçamento, mas não enviou o arquivo em formato digital. Assegurou que os trâmites estão 

sendo elaborados e que amanhã a Redação Final será submetida à votação. Voltou a afirmar 

que a CFOF fez a sua parte e não deseja responsabilizar o Executivo Municipal nem na 

Casa da Cidadania. Mas, defendeu que sejam ofertadas melhorias para o funcionamento das 

comissões permanentes deste Parlamento para que seja desenvolvido um bom trabalho. 

Revelou que passou dias analisandos as emendas, principalmente as propostas que 

provocavam remanejamento de verbas entre as diversas secretarias municipais. Lembrou 

que antes a Casa da Cidadania não tinha trabalho em analisar o orçamento, pois da mesma 

maneira que chegava do Executivo Municipal era aprovado e chancelado pelos vereadores. 

Porém, desde o ano passado, os vereadores passaram a alterar e remanejar verbas entre as 

secretarias. Ponderou que houve mudanças orçamentárias, a exemplo da Secretaria de 

Agricultura, onde uma emenda de autoria de dez (10) vereadores, teve um salto no 

recebimento, que saiu de R$ 7 milhões e passou para mais de R$ 41 milhões. Argumentou 

que ainda é pouco, pois municípios menores que Feira de Santana destinam verbas mais 

expressivas para a Secretaria Municipal de Agricultura. Revelou que Caxias do Sul (RS) 

com apenas 20 mil habitantes na zona rural tem um orçamento de mais de R$ 20 milhões, 

Vitória da Conquista (BA) R$ 34 milhões, Barreiras (BA) com onze mil habitantes na zona 

rural tem orçamento de mais de R$ 20 milhões. Concluiu que com o passar do tempo os 

governos municipais de Feira de Santana abandonaram a zona rural deixando seus 

habitantes descobertos. Enfatizou que os habitantes da zona rural convivem com carências 

de escolas, saúde, conservação de estradas e construções de aguadas. Atentou que o 

descontentamento dos moradores da zona rural desaguou nas urnas. Enalteceu o aumento 

da verba de comunicação que passou de R$ 16 milhões para R$ 21 milhões, o que é de 

fundamental importância. Pois, na sua avaliação, não está restrita a veiculação de mídias 

em TV e emissoras de rádio. Finalizou colocando-se à disposição da Presidente, vereadora 

Eremita Mota de Araújo, para ajudá-la. Posteriormente, o edil Petrônio Oliveira Lima 

(Republicanos) argumentou acerca da autorização da Prefeitura Municipal de Feira de 

Santana da Ordem de Serviço de Reforma e Ampliação do Posto de Saúde do Bairro 

Viveiros, por meio da verba do Fundo Municipal de Saúde. Destacou que, por diversas 

vezes, fez solicitações para que essa reforma e ampliação sejam realizadas, e que no mês de 



 

 

 

 

 
 

Feira de Santana 

CÂMARA  MUNICIPAL 
  Casa da Cidadania 

  

75 

 
RD 202319 

dezembro de 2022 fora feita a licitação para tal, bem como em janeiro do corrente ano a 

Tomada de Preço, dando início em fevereiro os trabalhos de reforma e ampliação do 

referido Posto de Saúde, para assim poder atender às cobranças da população, de melhorias 

no atendimento aos usuários. Enfatizou ainda que o prefeito Colbert Martins da Silva Filho 

liberou também os serviços de drenagem e pavimentação da estrada da comunidade Linda 

Vista, também de sua solicitação, atendendo a uma antiga demanda da população das 

comunidades de Viveiros, Cabrita e demais localidades próximas, para facilitar o acesso ao 

centro da cidade, depois do fechamento pelo contorno. Disse que no momento está sendo 

feita a parte topográfica, para em seguida ser realizado o projeto de drenagem e assim 

iniciar a pavimentação. Frisou que nos próximos dias está pra ser realizado um serviço de 

patrulhamento e colocado um frisado de asfalto para amenizar a situação daquela área. E, 

por fim, destacou que vem fazendo outras reinvindicações, tais como, pavimentação de 

todas as vias principais de Viveiros, da construção da Arena da Pedreira, em Dom Jussara, 

e que durante a aprovação do orçamento municipal fez também indicações para o Parque 

Tamandari, Lagoa do Subaé, dentre outras, reafirmando que não se considera somente 

vereador de Viveiros, mas sim de toda Feira de Santana. Em Aparte, o vereador Fernando 

Torres elogiou a atuação do edil pelos trabalhos realizados junto à comunidade de Viveiros, 

ponderando que o colega, como vereador de primeiro mandato é bem atuante, destacando-

se como um excelente representante de Viveiros. Durante sua fala concedeu aparte ao edil 

Fernando Dantas Torres (PSD), que o elogiou por ser um vereador atuante e trabalhador, 

apesar de ser seu primeiro mandato. Enfatizando que o colega representa muito bem a 

comunidade do Viveiros. Em seguida, o vereador Luiz Ferreira Dias (Avante) iniciou 

parabenizando a Associação “Avance”, pela realização de recente evento no Feiraguay, 

entreposto comercial que a seu ver precisa de maior reconhecimento por parte do poder 

público, pelo grande número de empregos que gera junto à nossa população. Prosseguindo, 

destacou a questão da violência em Feira de Santana, onde no último fim de semana, no 

bairro da Queimadinha, três jovens foram assassinados, ao tempo em que referiu-se à 

necessidade de criar oportunidades de emprego para os mesmos, tirando-os assim da mira 

da criminalidade. Dando continuidade ao seu pronunciamento, também referiu-se à questão 

da saúde no município, onde pacientes em estado grave ficam  por dias em UPAS e 

Policlínicas,  esperando pra serem regulados, e  muitas vezes vêm  a óbito antes de 

conseguirem atendimento, razão pela qual conclamou o Prefeito Municipal e a Secretária 

de Saúde de Feira de Santana a adotarem medidas urgentes para resolver o problema.  
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Em Pela Ordem, o edil Flávio Arruda Morais (PSB) transferiu seu tempo para o vereador 

Fernando Dantas Torres e solicitou que a Presidente desta Casa intervisse junto à 

procuradoria da Câmara para que esta providenciasse o Termo de Conduta de cada 

vereador. Em resposta, a vereadora Eremita Mota de Araújo declarou que está 

providenciando o referido termo e solicitou que o edil realizasse algumas anotações do que 

fosse pertinente, a fim de que a corregedoria aja no que for necessário. Em resposta, o 

vereador declarou que entrou em contato com um advogado que faz parte do seu mandato 

sobre esta questão, devido à importância da função da corregedoria, e afirmou que é preciso 

que os edis tenham ciência do Termo de Conduta a fim de saibam o que pode, e o que não 

pode ser feito. Logo após, o edil Fernando Dantas Torres (PSD), em tempo cedido pelo 

vereador Flávio Arruda Morais (PSB) saudou a Presidente, os demais vereadores, a 

imprensa, seu amigo Clóvis e os demais presentes na galeria. Iniciou seu discurso 

afirmando que não ofende qualquer mulher, respeitando todas as mulheres da cidade, visto 

que está casado com a mesma mulher há trinta anos. Ao parabenizar o vereador Josse Paulo 

Pereira Barbosa, disse não poder concordar com o que acontece de errado na Casa 

Legislativa. Direcionou suas palavras à Presidente Eremita Mota de Araújo, citando uma 

notícia veiculada pela mídia municipal, onde afirma-se que a Câmara comprará ou alugará 

vinte e um novos carros para cada um dos vereadores. Frisou que a Presidente poderá 

comprar vinte novos veículos, pois ele renunciaria ao que lhe seria destinado enquanto não 

fossem resolvidos os problemas salariais e contratuais relacionados aos servidores efetivos 

e comissionados, bem como dos relacionados aos assessores dos vereadores. Disse tratar-se 

de uma tremenda injustiça qualquer parlamentar receber um carro novo enquanto os 

servidores enfrentam dificuldades, em face da suspensão do reajuste salariam concedido em 

dezembro do ano precedente. Disse, uma vez mais, que respeita todas as mulheres, prova 

disso é o fato de estar casado há tanto tempo com a mesma. Mencionou a sua mãe que está 

com oitenta e quatro anos e é uma mulher de exemplo na cidade de Feira de Santana. 

Finalizou seu discurso enfatizando que não está na Casa para brigar. Posteriormente, o 

vereador Edvaldo Lima dos Santos (MDB), citou versículos bíblicos e referiu-se ao 

Projeto de Lei nº 4.540/2021, que tramitava no Congresso Nacional e versava sobre a 

alteração do Código Penal para determinar que não haverá prisão no caso de furto por 

necessidade ou de valores insignificantes. Aproveitou a oportunidade para fazer a leitura de 

trechos da citada proposição ao frisar que esta baseava-se em uma lei que vigorava na 

Califórnia. Registrou que, nesta localidade, se uma pessoa furtasse cerca de novecentos e 

cinquenta dólares não seria presa, o que fazia com que muitos roubassem e não 

respondessem por seus atos. Destacou que, se o Projeto de Lei supracitado for aprovado, os 
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pequenos comerciantes sofrerão muito e afirmou que a matéria era de autoria da 

parlamentar Talíria Petrone (PSOL-RJ). Enunciou que, caso a proposição seja aprovada, os 

brasileiros sofrerão porque pessoas que cometem furtos não seriam criminalizadas. 

Ressaltou que Jesus Cristo veio ao mundo para conceder vida em abundância e comentou 

sobre a importância de o cidadão trabalhar a fim de garantir seu sustento. Mencionou 

trechos bíblicos e repudiou a ação da parlamentar mencionada. Ao concluir seu 

pronunciamento, externou que, caso uma proposição de teor semelhante fosse apreciada 

nesta Casa, destinaria voto contrário. Dando andamento aos trabalhos legislativos, o 

vereador Luiz Augusto de Jesus (União Brasil) iniciou sua fala agradecendo pelas 

felicitações de seu aniversário e ressaltou que, mesmo tendo direito à folga referente à sua 

data natalícia – projeto de Lei de sua autoria - fez questão de comparecer à sessão. 

Comunicou que foi o nono vereador mais bem votado de Feira de Santana e que quer 

cumprir seu mandato da melhor forma, destacou não aceitar que, em alguns programas de 

rádio, seja denegrida sua imagem como parlamentar, referindo-se ao orçamento anual e às 

emendas apresentadas por seu Gabinete. O edil informou que não retirou valor 

orçamentário de nenhuma Secretaria e que tem recebido denúncias mentirosas em seu 

nome, escancaradas nas mídias municipais. Finalizou dizendo que ainda tem grande 

respeito e carinho pelas comunidades da zona rural e que continuará a trabalhar por elas. Na 

sequência, o vereador Emerson Costa dos Santos (DC) esclareceu ao vereador Edvaldo 

Lima dos Santos, a distinção entre furto e roubo. Pois, o primeiro é quando se pega algo sem 

que alguém esteja vendo e o roubo é a subtração do alheio mediante uso da força e/ou da 

ameaça. Acrescentou que as leis brasileiras não condenam a prisão, os delitos decorrentes 

de furtos. Pois são delitos que têm reclusões previstas de até quatro anos e, portanto, são aplicadas 

penas alternativas. Comentou episódios ocorridos decorrentes de ação policial no bairro 

Queimadinha, que um assessor de vereador desta Casa imputou ao seu mandato e ao do edil 

Jhonatas Lima Monteiro que são moradores do bairro Queimadinha, cujo áudio circulou 

nas redes sociais. Acrescentou que tal pessoa afirma que ambos nada fazem pelos 

moradores do referido bairro. Assinalou que todos os políticos, em graus diferentes, têm 

responsabilidades quando ocorrem ações policiais. Assinalou que as forças policiais 

também podem ter responsabilidade. Mas, questionou a burguesia puritana que adentra nas 

favelas para comprar cocaína e maconha. Pois, são os integrantes desta classe social que 

alimentam o tráfico de entorpecentes. Alertou que para se falar de Segurança Pública 

primeiro tem que se falar de educação, saúde e segurança de trânsito. Mas, também da 

responsabilidade dos burgueses que se abrigam em condomínios e saem para comprar 

maconha, cocaína e haxixe para usar. Porém, quando estoura há ocorrência policial, em sua 
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maioria são nos bairros mais pobres. Assinalou que não se exime de culpa, mas gostaria que fosse 

feita uma reflexão. Interrogou se a culpa é somente dos políticos ou da sociedade hipócrita 

que acha que quando há o roubo de um celular não há correlação com seus atos, pois prevalece a ideia de 

que “eu sou consumidor e não tenho nada a ver com violência”. “Se eu compro ou vendo 

droga eu tenho tudo a ver com a criminalidade” refletiu o tribuno. Ressaltou que, por trás 

do discurso moralista, há sempre alguém financiando o tráfico. Por isso lembrou do filme Tropa 

de Elite que o personagem fala contra os detratores das polícias: “e vocês que financiam o 

sistema”. Alertou que o problema da droga não está circunscrito à favela, mas 

principalmente ao Estado e às pessoas que mesmo com acesso à educação e à saúde de 

qualidade fomentam o tráfico. Em Pela Ordem, o edil Valdemir da Silva Santos (PV) 

parabenizou o orador Emerson Costa dos Santos pelo seu discurso e destacou que cada ser 

humano que consome drogas patrocina o crime. Logo após, o edil Ivamberg dos Santos 

Lima (PT) lembrou que a principal função dos parlamentares era fiscalizar as ações do 

Poder Executivo, além de lutar pela melhoria da qualidade de vida da população. Frisou 

que questões internas não deveriam ser tratadas em público e salientou que, para si, esta 

Casa estava perdendo sua função principal porque questões intrínsecas aos edis não eram 

resolvidas da maneira correta. Destacou que, provavelmente, isto ocorria para tirar do foco 

a falta de vagas nas escolas municipais, o atraso no pagamento dos salários dos servidores 

da saúde, as ruas sujas e as praças que careciam de melhorias. Exteriorizou que se 

encontrava neste Legislativo para lutar por melhorias para Feira de Santana e afirmou que 

os problemas que ocorriam neste Parlamento poderiam ser resolvidos entre os vereadores 

após reunião. Em seguida, declarou que iniciou-se o ano letivo nas escolas estaduais, bem 

como o período de matrícula na rede municipal de ensino. Comentou acerca das enormes 

filas nas unidades municipais de ensino ao conclamar a Secretária Municipal de Educação, 

Sra. Anaci Paim, para resolver a situação. Discorreu sobre a inauguração do Colégio 

Estadual de Tempo Integral de Amélia Rodrigues, o qual recebeu investimentos de cerca de 

vinte e cinco milhões de reais do Governo do Estado. Salientou que, apesar de a educação 

necessitar de melhorias e investimentos, o Governo Estadual a priorizava. Mencionou a Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB ao relatar que o Governo Estadual 

deveria gerir, prioritariamente, o ensino médio, entretanto, caso o Governo Municipal não 

tivesse condições, aquele deveria conceder o devido apoio. Comentou sobre a importância 

de melhorar a qualidade de vida das pessoas através da educação e discorreu, ainda, sobre o 

fato de a discussão do Plano Plurianual – PPA do Estado da Bahia ter iniciado 

recentemente ao salientar que a sociedade civil deveria participar e propor melhorias em 

diversas áreas a fim de assegurar o desenvolvimento em todos os âmbitos. Registrou que o 
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PPA serviria como base para a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e da 

Lei Orçamentária Anual – LOA deste estado. Ao finalizar seu discurso, referiu-se ao 

parlamentar Edvaldo Lima dos Santos (MDB) ao dizer que o Presidente Luiz Inácio Lula 

da Silva trabalhava para erradicar a fome neste país. Em seguida, o edil Valdemir da Silva 

Santos (PV) com acréscimo de tempo cedido pela vereadora Eremita Mota de Araújo 

(PSDB) agradeceu à Presidente e aos demais vereadores, bem como os presentes na galeria. 

Afirmou não ser polêmico nos seus pronunciamentos, mas, no presente discurso, precisou 

ser um tanto enfático em face de um tema que o incomodou bastante nos últimos dias. 

Continuou sua fala parabenizando o vereador e professor Ivamberg dos Santos Lima pelo seu 

pronunciamento na presente sessão, no que diz respeito às brigas internas. Externou sua 

alegria ao perceber, enquanto ainda estava internado, pelas redes sociais, que a Secretaria 

do Meio Ambiente realizou uma reunião e deu o aval para o início da restauração do 

“Tanque da Matinha”, já que para ele, tratou-se de uma luta incansável de sua parte a 

concepção dessa obra. Retornando à questão polêmica, disse ter ficado estremecido e muito 

entristecido com um vídeo veiculado por uma pessoa que não precisa veicular vídeos de tal 

natureza para “aparecer” na cidade. Disse o orador referindo-se ao deputado José Cerqueira de 

Santana Neto (PT) que, no referido vídeo, informou que a obra do viaduto estava parada, que 

não havia dinheiro e que foi necessário o mandato do governo Lula se iniciasse para que as 

obras começassem. Segundo o edil, a obra do anel viário de Feira de Santana não foi 

realizada pelo supracitado deputado e pelo atual Presidente da República, mas pelo 

Presidente anterior e pelo atual Governador do Estado de São Paulo que, na época, 

comandava a pasta da infraestrutura. Relembrou que o Partido dos Trabalhadores deteve o poder 

federal por dezesseis anos e apenas prometeu o início das obras sempre em final de 

mandato, sem jamais iniciar estas. Disse que o citado deputado precisa voltar suas atenções 

para as obras necessárias no aeroporto, no centro de convenções, num hospital que esteja à 

altura da cidade ou mesmo na conclusão das obras da Lagoa Grande, pois há muito o que se 

fazer, já que a marca que foi registrada nas obras do anel de contorno é do ex-Presidente 

Bolsonaro e do seu – na época – ministro Tarcísio. Disse não ter feito críticas ao mandato do 

Deputado José Neto, que é muito atuante, mas ao fato do citado deputado intentar retirar os 

créditos dos reais responsáveis pelas obras de duplicação do anel rodoviário de Feira de 

Santana. Em aparte, o vereador Ivamber dos Santos Lima (PT) ressaltou que houve sim um 

bom trabalho do Deputado José Cerqueira de Santana Neto (PT) em Feira de Santana, 

destacou que foram destravados 40 milhões de reais que estavam parados na licitação para 

finalização do Anel do Contorno, bem como o referido Deputado também trouxe obras 

importantes como a Avenida Nóide Cerqueira, o Hospital da Criança, melhoria no Hospital 
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Regional Clériston Andrade, na Lagoa Grande, dentre outros benefícios. Em Pela Ordem, 

o edil Pedro Cícero Marcenio Silva (Cidadania) afirmou que parece que para José Neto 

existe apenas a Lagoa Grande, porque o Centro de Convenções está há mais de doze anos 

em péssimas condições de infraestrutura. Acrescentou que o Hospital Geral Clériston 

Andrade recebeu um anexo, ao invés do cumprimento da promessa de um novo hospital. 

Destacou que hoje a população do bairro Viveiros está “presa” na época do ex-governador 

Jaques Vagner, quando Dilma Rousseff ainda era Presidente. Na sequência, o edil José 

Carneiro Rocha (MDB), em seu pronunciamento, disse que a votação do orçamento de 

Feira de Santana foi uma verdadeira celeuma, devendo ter sido concluída até o dia 15 de 

dezembro, e não em 24 de janeiro, como ocorreu, apesar de até a presente data, dia 7 de 

fevereiro, não ter sido enviado à Prefeitura, para publicação, como determina o Regimento 

Interno desta Casa, que teria o prazo de até 10 dias para encaminhar a citada matéria, fato 

que até hoje não ocorreu, apesar da TV Subaé ter sido erroneamente informada por telefone 

na semana passada, quando ligou inquirindo sobre o assunto, que o envio já havia ocorrido, 

tendo esta informação sido dada pela assessoria da presidência desta Casa, o que a seu ver é 

inverdade e inaceitável, que em razão da inércia, a Câmara está impedida de cumprir com 

seus compromissos. Em seguida, disse que o encaminhamento da citada matéria para 

publicação deve atender o que tem determinado no Regimento Interno. Neste momento a 

Presidente Eremita Mota informou que concederia ao Vereador Jurandy Carvalho, 

Presidente da Comissão de Finanças deste Legislativo, um minuto a mais no seu 

pronunciamento, a fim de que o mesmo esclarecesse ao orador o que ocorreu, tendo o Edil 

José Carneiro Rocha rejeitado a concessão, alegando não ser regimental. Em Questão de 

Ordem, o edil Ronaldo Almeida Caribé (MDB) declarou que precisaria se ausentar da 

presente sessão para comparecer a um velório e que retornaria em seguida. Oportunamente, 

a Presidente desta Casa solicitou registro das presenças do Pastor Valdemir e da sua esposa, 

do Sr. Josafá e das senhoras Ana Clara e Janete. Posteriormente, parabenizou o vereador 

Jurandy da Cruz Carvalho e a Comissão de Finanças Orçamento e Fiscalização (CFOF) 

pelo trabalho contundente para a finalização da Lei Orçamentária Anual (LOA). Em Pela 

Ordem, o edil Edvaldo Lima dos Santos (MDB) declarou que não teve acesso a Ordem do 

Dia com antecedência e que por isso não teria como declarar seu voto de forma adequada, o 

que foi contestado pela Presidente a qual afirmou que a Ordem do Dia foi encaminhada a 

todos os edis. Na sequência, a Presidente desta Casa, vereadora Eremita Mota de Araújo, 

solicitou da parlamentar Luciane Aparecida Silva Brito Vieira, primeira Secretária, a leitura 

das matérias previamente constantes para o Expediente do dia, que vão a seguir: <Projeto 

de Lei Complementar n/nº 001/2023, de autoria do Poder Executivo, que “Dispõe sobre a 
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modificação da estrutura organizacional da Administração Pública do Município de Feira 

de Santana, e dá outras providências”. Indicações nºs 032 a 037/2023, de iniciativa dos 

vereadores José da Costa Correia Filho, Luciane Aparecida Silva Brito Vieira, Edvaldo 

Lima dos Santos e Ivamberg dos Santos Lima. Correspondências: Ofício nº 011/2023, 

datado do dia 03 de fevereiro do ano em curso e assinado pelo Prefeito Municipal, Dr. 

Colbert Martins da Silva Filho, solicitando a devolução do Projeto de Lei Complementar nº 

001/2023, de 1º de fevereiro de 2023, de autoria do Poder Executivo. Ofício nº 013/2023, 

datado do dia 06 de fevereiro do ano em curso e assinado pelo Prefeito Municipal, Dr. 

Colbert Martins da Silva Filho, solicitando a substituição do Projeto de Lei Complementar 

nº 001/2023/2023, de 06 de fevereiro de 2023, de autoria do Poder Executivo. Dando 

prosseguimento e durante a Ordem do Dia foram apreciadas as seguintes proposições: 

<Em Pela Ordem, o edil José Carneiro Rocha solicitou a realização de uma inversão de 

pauta na Ordem do Dia tendo em vista a ausência das cópias distribuídas aos vereadores 

dos projetos referentes aos Vetos nºs 11, 12, 13 e 14/2022, todos de iniciativa do Poder 

Executivo. Em resposta, a Presidente desta Casa submeteu ao plenário o adiamento dos 

referidos Vetos para a data de amanhã, o que foi aprovado por unanimidade dos vereadores 

presentes. Em Primeira Discussão, Projeto de Lei Ordinária nº 155/2021 de autoria da 

vereadora Luciane Aparecida Silva Brito Vieira, com parecer da CCJR, teve parecer e 

matéria aprovados por unanimidade dos edis presentes. Em votação à matéria, fez uso da 

palavra os edis José Carneiro Rocha, Luciane Aparecida Silva Brito Vieira, Jhonatas Lima 

Monteiro, Ivamberg dos Santos Lima e Fernando Dantas Torres. Em Primeira Discussão, 

o Projeto de Lei Ordinária nº 180/2021 de autoria do edil Jhonatas Lima Monteiro, com 

parecer da CCJR teve parecer aprovado por unanimidade dos edis presentes. Em votação à 

referida matéria, esta foi aprovada por maioria dos edis presentes, com voto contrário do 

edil Edvaldo Lima dos Santos e abstenção do vereador Fernando Dantas Torres. Em 

votação à matéria fizeram uso da palavra os edis Ivamberg dos Santos Lima, Jhonatas Lima 

Monteiro e Edvaldo Lima dos Santos. Em Pela Ordem, o edil José Carneiro Rocha 

solicitou votação em bloco de todos os Requerimentos a serem apreciados, à exceção 

daqueles de autoria do vereador Silvio de Oliveira Dias devido à ausência do autor. Em 

Pela Ordem, o edil Ivamberg dos Santos Lima declarou que iria subscrever os 

Requerimentos do vereador Silvio de Oliveira Dias. Posteriormente, os vereadores 

debateram como seria realizada a apreciação de todos os Requerimentos, tendo em vista 

que alguns Requerimentos do vereador Silvio de Oliveira Dias solicitavam a realização de 

sessões solenes cujas temáticas coincidiam com solicitações do edil Luiz Augusto de Jesus. 

Desta forma, a fim de proceder à votação, o vereador Ivamberg dos Santos Lima retirou os 
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Requerimentos nºs 09 e 11/2023 de autoria do edil Silvio de Oliveira Dias e o vereador 

Luiz Augusto de Jesus retirou os Requerimentos nºs 24 e 25/2023 de sua autoria. Em Pela 

Ordem, o edil Jhonatas Lima Monteiro solicitou votação em bloco de todos os 

Requerimentos remanescentes, o que foi aprovado por unanimidade dos edis presentes. 

Desta forma, em Votação Única, os Requerimentos nºs 01 a 06/2023 de autoria do 

vereador Ivamberg dos Santos Lima; 07, 08, 10, 12 a 18/2023 de iniciativa do edil Silvio de 

Oliveira Dias, subscritos pelo edil Ivamberg dos Santos Lima; 19 a 23/2023 de autoria do 

edil Luiz Augusto de Jesus; 26 e 27/2023 de autoria do edil Jurandy da Cruz Carvalho; 

28/2023 de iniciativa do vereador Valdemir da Silva Santos; 29/2023 de autoria do edil 

Petrônio Oliveira Lima e 30/2023 de iniciativa do edil José da Costa Correia Filho foram 

aprovados por unanimidade dos vereadores presentes>. Nada mais havendo por tratar, a 

Presidente Eremita Mota de Araújo declarou encerrada a presente Sessão, às onze horas e 

quanrenta minutos, sendo convocada outra para quarta-feira, nove de fevereiro do ano em 

curso, à hora regimental, com a seguinte pauta: <matérias aptas à votação>. Para constar, 

eu, Marília Aneide Santos Oliveira, Redatora de Debates desta Casa, lavrei a presente Ata 

que segue à apreciação plenária, na forma regimental. 

 


