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Ata da 20ª 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 08 de 

fevereiro de 2023. 

 

 Aos oito 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 a vigésima Sessão 

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

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

Oliveira Dias, compareceram os vereadores Edvaldo Lima dos Santos, Emerson Costa dos 

Santos, Eremita Mota de Araújo, Fernando Dantas Torres, Flávio Arruda Morais, Ivamberg 

dos Santos Lima, Jhonatas Lima Monteiro, José Carneiro Rocha, José da Costa Correia 

Filho, José Marques de Messias, Josse Paulo Pereira Barbosa, Jurandy da Cruz Carvalho, 

Luiz Augusto de Jesus, Luiz Ferreira Dias, Marcos Antônio dos Santos Lima, Pedro Cícero 

Marcenio Silva, Petrônio Oliveira Lima, Ronaldo Almeida Caribé e Valdemir da Silva 

Santos. Amparada pelo Regimento Interno, a vereadora Eremita Mota de Araújo, 

Presidente desta Casa, declarou aberta a presente Sessão, às oito horas e quarenta e cinco 

minutos, e solicitou que o vereador Valdemir da Silva Santos, segundo Secretário, 

procedesse à leitura da Ata da Sessão anterior, a qual foi submetida à apreciação plenária e 

aprovada pela unanimidade dos edis presentes. Em Pela Ordem, o edil Edvaldo Lima dos 

Santos (MDB) disse não ter conhecimento das pautas a serem discutidas na presente data. 

No Horário das Lideranças Partidárias, o vereador Pedro Cícero Marcênio Silva 

(CDN) cobrou ao Prefeito Colbert Martins da Silva Filho e ao Secretário de Serviços 

Públicos, Sr. Eliziário Ribeiro, melhorias para o campo de futebol do distrito de Tiquaruçu 

ao tempo em que citou que os refletores que foram instalados no local não estão mais 

funcionando e o mato está enorme. Depois, agradeceu ao gestor municipal por ter iniciado a 

reforma do Posto de Saúde do conjunto Viveiros fazendo uso da verba destinada por seu 

mandato, através de Emendas. Detalhou que seu mandato destinou duzentos e trinta mil 

reais para o conjunto Viveiros enquanto o do edil Petrônio Oliveira Lima encaminhou 

trezentos e trinta mil reais, também cobrou prestação de contas por parte da prefeitura sobre 

o investimento do restante da verba, já que o valor utilizado para a referida obra foi de 

duzentos e oito mil reais. Pediu que, além de reformar, o prefeito amplie o Posto de Saúde. 
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Em aparte, o parlamentar Fernando Dantas Torres opinou que, provavelmente, apenas uma 

das Emendas foi utilizada para a realização da obra. Logo após, o edil Jurandy da Cruz 

Carvalho (PL) tratou sobre as “duas faces de uma moeda” ao citar o fato de um dia alguém 

ser governista e no outro, oposição, de alguém chamar o Prefeito de “ladrão” e, logo após, 

elogiar. Questionou se o fato de alguém estar do lado do Prefeito significa não poder 

criticá-lo. Perguntou se ser amigo do Prefeito consiste em ver atos errôneos e não falar 

nada. Destacou que é preciso que a população faça uma reflexão, pois o papel dos 

vereadores é defender a população, apontar os erros e fiscalizar o erário público. Por fim, 

declarou que se ele achar que deve falar do Prefeito Municipal ou da Presidente da Câmara 

assim fará, de forma coerente, defendendo ou criticando. Na sequência, o parlamentar 

Ronaldo Almeida Caribé (MDB) repercutiu a declaração do vereador Valdemir da Silva 

Santos nas redes sociais no dia anterior quando este afirmou que não foi o deputado José 

Neto que indicou a obra de ampliação do Anel de Contorno de Feira de Santana. Assim, o 

orador afirmou que desde o ano de 2016 participou de vários debates e discussões sobre os 

viadutos e o Anel de Contorno, inclusive em Brasília. Citou que em 2018 apoiou o ex-

ministro e ex-deputado federal João Roma e comprometeu-se a continuar apoiando o grupo 

deste. Externou que cobrou no gabinete de João Roma, em Salvador, a construção de um 

túnel nas imediações do bairro Sobradinho que daria acesso a diversos bairros da cidade 

para facilitar a locomoção de transportes. Enfatizou também que o ex-ministro João Roma 

esteve com o ex-ministro de Infraestrutura, Sr. Tarcísio Gomes de Freitas, para tratar dessas 

questões. Disse que foi feito um viaduto na rodovia que dá acesso a Irará e a Riachão, que 

vem sendo duplicado, melhorando o ir e vir de veículos. Citou que foram construídos túneis 

nos bairros Feira VI, Cidade Nova e Sobradinho. Com isso, o edil pediu que o Deputado 

José Neto buscasse melhorias para a cidade e enfatizou que não é necessário criar um 

embate de quem cobrou ou quem fez as obras, mas que é preciso reconhecer quem trabalha 

em prol do povo e não apenas quem aparece em período eleitoral. Convidou todos a 

visitarem suas redes sociais para acompanhar as demandas que ele reivindica. Destacou que 

realiza alguns trabalhos sociais, porém não vê necessidade de estar divulgando. Por fim, 

parabenizou a presidente da Casa, vereadora Eremita Mota de Araújo, pela condução dos 

trabalhos legislativos, disse acreditar que a mesma fará um trabalho excelente, juntamente 

com o seu filho, Sr. Yuri Guimarães, visto que estão avaliando e organizando o que precisa 

ser melhorado, bem como disse esperar que a citada presidente cumpra os deveres com os 

servidores, vereadores e assessores. Em Pela Ordem, o vereador Josse Paulo Pereira 

Barbosa (PSC) teceu críticas à Presidente desta Casa. Dando continuidade, o vereador 

Fernando Dantas Torres (PSD) inicialmente parabenizou o Juiz Nunisvaldo Nunes pela 
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determinação, através de liminar, de que o ticket alimentação dos servidores desta Casa 

fosse pago no prazo máximo de três dias, atendendo a ação movida pela Associação de 

Servidores da Câmara Municipal de Feira de Santana, salientando que este benefício é pago 

aos mesmos há anos, e não foi concedido por sua administração, que apenas reajustou o seu 

valor, por julgar defasado, sendo um direito dos mesmos. Em seguida, protestou contra o 

não pagamento em janeiro dos 20% do aumento que foi concedido aos servidores em 2021, 

dentro da sua administração, cujo percentual foi de 50%, a serem pagos em parcelas de 

20% nos dois primeiros anos, e de 10% no último. Atribuiu ao Sr. Yuri Guimarães, filho da 

Vereadora Eremita Mota, atual Presidente desta Casa, a responsabilidade pelo não 

pagamento do supracitado aumento, e finalizando, conclamou seus pares a subscreverem 

uma Moção de Parabéns ao Juiz Nunisvaldo Nunes pela liminar que determina o 

pagamento do ticket alimentação por esta Casa. Depois, o edil Petrônio Oliveira Lima 

(REP) agradeceu os prepostos da Secretaria Municipal de Serviços Públicos por terem 

realizado a limpeza pública no bairro Lagoa do Subaé. Acrescentou que solicitou poda de 

árvores e limpeza para a rua Medeiros Neto nas imediações de um condomínio. Revelou 

que sexta-feira passada esteve na Secretaria Municipal de Serviços Públicos pleiteando a 

limpeza e capinação do acesso ao Conjunto Viveiros. Antecipou que solicitou realização de 

Sessões Especiais nos próximos dias 15 e 27 do corrente mês para, respectivamente, 

comemorar o Dia do Maqueiro e discutir a situação do Corpo de Bombeiros em Feira de 

Santana. Defendeu as atividades de prevenções de incêndios e a implantação de novas 

instalações para a referida corporação nas imediações do Derba, o que foi solicitado pelo 

Major de prenome Luciano. Comentou que através de Indicação solicitou reforma e 

ampliação das instalações da Escola São João do Cazumbá, cujas obras estão sendo 

realizadas, as quais ele está acompanhado pessoalmente. Adicionou que os moradores do 

bairro São João do Cazumbá reclamavam que as crianças não tinham um local adequado 

para estudar. Frisou que a reforma e ampliação contaram com a aquiescência da secretária 

municipal de Educação, professora Anaci Bispo Paim e do prefeito municipal de Feira de 

Santana, Colbert Martins da Silva Filho. Observou que outras unidades escolares também 

estão contando com intervenções de reforma e/ou de ampliação. Relatou que o Colégio 

Estadual localizado no Conjunto Viveiros não está dando conta da demanda da 

comunidade, já que está funcionando em tempo integral. Em aparte, o vereador Ivamberg 

dos Santos Lima atentou que a demanda dos habitantes do Conjunto Viveiros é por vagas 

no Fundamental II, cuja rede é de responsabilidade do Município, conforme previsto na Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação. Dando prosseguimento, o parlamentar Luiz Augusto 

de Jesus (UNIÃO BRASIL) agradeceu pelas felicitações de seu aniversário, em especial 
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aos amigos que compareceram à missa que ocorreu na noite anterior na Paróquia Nossa 

Senhora da Conceição, sendo eles o Prefeito Colbert Martins Filho, o Ex-Prefeito José 

Ronaldo de Carvalho, Secretário Saulo, Superintendente Cleudson, Secretários Antônio 

Carlos e Gerusa Sampaio, Sr. João – Diretor de Limpeza Pública, Vereador José Carneiro 

Rocha e sua esposa Damares, além de demais amigos que se fizeram presentes. Na 

oportunidade, congratulou ao Padre Márcio, que presidiu a solenidade religiosa. 

Direcionando-se à Presidente da Casa, Eremita Mota, disse que gostaria de falar sobre as 

emendas impositivas que foram de iniciativa do seu Gabinete, principalmente aquelas 

direcionadas às melhorias nas escolas e unidades de saúde do município. Citou os seguintes 

Postos de Saúde, que foram contemplados em seus projetos: Parque Brasil, com R$ 30.000, 

Posto de Saúde de Galhardo com o mesmo montante e para o Distrito Governador João 

Durval um montante de R$ 20.000, Valter Francisco de Oliveira (Tiquaruçu) com R$ 

25.000, José Maria de Anchieta Santana com R$ 20.000, Posto de Saúde do Alto do 

Papagaio com R$ 20.000, Posto de Saúde do bairro de Santo Antônio dos Prazeres, com R$ 

30.000, unidade de saúde Maria do Nascimento Souza no bairro da Mangabeira, com R$ 

30.000, Posto de Saúde do Caseb II, com R$ 25.000, Posto de Saúde do distrito de Jaíba, 

com R$ 35.000, Unidade de Saúde José de Jesus de Souza, com R$ 12.000, Unidade de 

Saúde Albérico Ferreira Naves, com R$ 10.000, Hospital da Mulher, com 250.000,00 e 

demais benefícios para o desenvolvimento de ações relacionadas à saúde da região. 

Finalizou seu discurso informando que voltará a falar sobre as emendas que são de interesse 

da população. Na sequência, o vereador Josse Paulo Pereira Barbosa (PSC) declarou que 

ouviu no programa de rádio do comunicador Elsimar Pondé críticas à sua pessoa e destacou 

que o referido jornalista precisa aprender a ouvir o outro lado antes de criticar. Afirmou que 

o radialista criticou o fato dele ter dito que a Presidente Eremita Mota de Araújo precisaria 

procurar um psicólogo, sendo que situação semelhante já ocorreu nesta Casa com vários 

outros edis e não impactou tanto. Mudando o tema do seu discurso, enunciou que a APLB 

(Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado da Bahia) esteve ontem no distrito de 

Jaguara realizando uma manifestação referente às péssimas condições de infraestrutura do 

Colégio Colbert Martins da Silva Filho, tendo o orador discorrido que já criticou várias 

vezes a situação da referida escola nesta Casa e por isso parabenizou a diretora sindical 

Marlede Oliveira pelo ato, pois é seu papel. Continuando, afirmou que uma empresa havia 

ganhado uma licitação para a realização de obras no local, mas lesou os cofres públicos do 

município, não cumprindo sua obrigação, no entanto, o atual Prefeito já fez outra licitação e 

contratou uma empresa para realizar a obra que deverá ser iniciada a qualquer momento. 

Por fim, destacou que o distrito de Jaguara tem vereador, tem Prefeito e Governador para 
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solucionar os problemas da comunidade. Em Pela Ordem, o vereador Luiz Augusto de 

Jesus afirmou que o Prefeito Colbert Martins da Silva já pode encaminhar para esta Casa 

um ofício indicando o nome do edil Josse Paulo Pereira Barbosa como vice-líder do 

Governo. Em Pela Ordem, o vereador Jurandy da Cruz Carvalho parabenizou a senhora 

Sandra Peggy, diretora do Hospital Dom Pedro de Alcântara (HDPA), pelo seu aniversário. 

Logo após, o edil José da Costa Correia Filho (PATRI) cobrou a garantia dos seus 

direitos que estão detalhados no Código de Ética e no Regimento Interno desta Casa já que 

foi dito no dia anterior que o Regimento Interno da Câmara Municipal realmente seria 

cumprido. Disse que elaborou um ofício com algumas reivindicações e espera que não seja 

necessário ter que expor suas demandas na tribuna nem contatar o Tribunal de Contas ou a 

Justiça. Externou que não faz discurso encomendado por ninguém, pois é dono de seu 

mandato e não se vende. Alertou ao prefeito municipal Colbert Martins da Silva Filho e à 

presidente desta Casa, vereadora Eremita Mota de Araújo, sobre a garantia de seus direitos 

ao dizer que não aceita receber Adicional de Jornada Excedente – AJE, ao contrário, exige 

o cumprimento dos direitos adquiridos de seus assessores. Mencionou que seu mandato é 

independente, no entanto apoia o governo municipal porque trabalhou em prol da eleição 

do atual prefeito e porque quando faz solicitações é atendido. Expôs desejo de se candidatar 

à reeleição e externou que tem dificuldade de trabalhar com alguns secretários escolhidos 

pelo prefeito Colbert Martins da Silva Filho ao tempo em que elogiou a atuação dos 

secretários Eliziário Ribeiro e Moacir Lima, destacando que sua esposa já foi assessora 

deste último em seu primeiro mandato. Finalizando, o edil reforçou que não aceitará perder 

seus direitos nem fará nepotismo cruzado, informou que entrará na justiça para que o 

assessor especial seja concedido a todos os vinte e um vereadores e não apenas a dezoito, 

além disso, mencionou que a compra dos carros deve ser também para todos os edis. 

Depois, o parlamentar Edvaldo Lima dos Santos (MDB) dirigindo-se ao edil José da 

Costa Correia Filho (Patriota), disse que na reunião da Mesa Diretiva solicitou à Presidente, 

vereadora Eremita Mota de Araújo, que o que for feito nesta Casa Legislativa seja 

abrangente a todos os seus pares, pois todos merecem o mesmo respeito. Em aparte, o 

vereador Ronaldo Almeida Caribé disse que também defende que todos os parlamentares 

tenham um assessor especial. Em seguida, o tribuno Edvaldo Lima dos Santos versou sobre 

os mais de setenta anos da Estação Rodoviária de Feira de Santana que continua no mesmo 

lugar que foi construída. Lembrou que a estação rodoviária de Salvador ficava no bairro 

Sete Portas e depois foi transferida para o bairro Pernambués na primeira gestão do estão 

governador Antonio Carlos Magalhães e hoje está sendo transferida para o bairro Valéria. 

Frisou que a maioria dos ônibus não conseguem entrar e sair da maneira correta da estação 
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rodoviária de Feira de Santana, pois os veículos não conseguem passar pelas plataformas 

atuais. Rememorou que, em 2014, formulou ofício solicitando a transferência da referida 

estação para outra localidade ao tempo em que parabenizou o prefeito municipal Colbert 

Martins da Silva Filho que defendeu a relocação do empreendimento do centro da cidade. 

Posteriormente, o vereador Luiz Ferreira Dias (AVANTE) parabenizou e agradeceu ao 

Deputado José Neto pela atuação que vem fazendo em favor da realização das obras de 

ampliação do Anel de Contorno, bem como de cirurgias em Feira de Santana, salientando 

que se não fosse a intervenção do mesmo junto ao governo do Estado e ao Presidente Lula, 

o nosso município continuaria penalizando os pacientes que necessitam de cirurgia, já que 

os valores pagos pela Prefeitura estão defasados e as unidades de saúde não tem interesse 

de realizar estes procedimentos, assim como as obras do Anel do Contorno continuariam na 

lista de espera. Destacou a importância dessa parceria e lamentou que o nosso município 

não tenha conseguido eleger mais deputados, que lutariam pelos interesses de nossa 

população. Em aparte, o vereador Jurandy da Cruz Carvalho. Em Pela Ordem, o vereador 

Ronaldo Almeida Caribé registrou a presença do Sr. Magno Santana, Coordenador do 

SineBahia, na galeria desta Casa e aproveitou a oportunidade para elogiar o trabalho 

prestado por este. Em seguida, o edil Valdemir da Silva Santos (PV) dirigiu-se ao 

vereador Luiz Ferreira Dias para afirmar que o referido edil estava querendo defender o 

indefensável. Salientou que o PT assumiu uma postura incorreta no início do seu governo, 

pois mesmo o Brasil tendo encerrado o ano melhor do que países como os Estados Unidos 

e a China, foi informado que o país não tem dinheiro para nada e, contrariamente, foram 

destinados milhões de reais para a Lei Rouanet a fim de beneficiar cantores famosos, além 

disso, foram acrescentados treze ministérios ao governo. Continuando,  o edil afirmou que 

quando o Governador Jerônimo Rodrigues foi questionado sobre como estava o governo do 

estado da Bahia este afirmou que estava tudo perfeito, sendo que só na cidade de Feira de 

Santana mais de 300 pessoas foram mortas na fila da regulação. Sobre estas considerações, 

afirmou que é preciso coerência no que se fala. Declarou que no início do ano a duplicação 

de um viaduto, o qual não mencionou o nome, estava com mais de 70% de avanço e o 

deputado José Neto fez um vídeo dizendo que estava tudo parado e que agora as coisas 

iriam ter andamento por que o Presidente Lula assumiu o governo, procedendo da mesma 

forma com o aeroporto e o Centro de Convenções. Declarou que o município de Feira de 

Santana é destaque na violência, sendo considerada uma das cidades mais violentas do 

Brasil. Neste momento, a Presidente desta Casa, vereadora Eremita Mota de Araújo, passou 

o tempo do PSDB para o orador, o qual afirmou que não pode falar em tribuna que o 

deputado José Neto é um péssimo deputado, pois tiraria o brilho que este político 
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conquistou com muita honradez, sendo um deputado atuante. Declarou que não pode ficar 

calado diante da distorção de valores evidenciada e do fato de um político falar mal de 

alguém que cumpriu aquilo que prometeu. Em contraposição, declarou que ele pode falar 

da ex-Presidente Dilma Rousseff que veio em Feira de Santana e prometeu a obra do anel 

de contorno e não cumpriu, assim como do Presidente Lula, na última gestão, e do ex-

Governador Rui Costa. Em aparte, o edil Josse Paulo Pereira Barbosa afirmou que o ex-

governador Rui Costa foi um dos melhores que a Bahia já teve e declarou que se o 

governador atual continuar o trabalho, o estado estará cada dia melhor. Retomando seu 

discurso, o tribuno reforçou sua fala sobre a necessidade de criticar o deputado pela sua 

atitude. Posteriormente, concedeu aparte ao edil Fernando Dantas Torres, o qual afirmou 

que em Feira de Santana falta tudo, de modo que os políticos atenderam inicialmente as 

prioridades, sendo que o ex-Governador Rui Costa investiu no  Hospital Geral Clériston 

Andrade, o ex-Governador Jaques Wagner, na construção da Avenida Noide Cerqueira e a 

ex-Presidente Dilma Roussef, na construção de mais de trinta mil casas, no entanto, 

destacou que os governos municipais que passaram deveriam ajudar para obtenção de mais 

resultados. Continuando, o vereador José Carneiro Rocha (Liderança do Governo), 

após pedir permissão para falar um pouco sobre sua família, disse orgulhar-se de seu filho 

Gabriel Rocha, o qual tem percorrido uma trajetória acadêmica exitosa, detalhando que este 

cursou medicina na UEFS, fez residência em Cirurgia Geral em Paulo Afonso e agora fará 

uma especialização em Urocirurgia, o que é motivo de grande alegria. Disse orgulhar-se 

também da sua filha Jéssica que está finalizando o curso de medicina, bem como da sua 

outra filha, chamada Marcele, que conheceu já aos vinte e três anos de idade e que está 

findando o curso de odontologia. Durante as declarações, o edil cedeu aparte ao colega 

Edvaldo Lima dos Santos. Em Pela Ordem, o vereador José Carneiro Rocha sugeriu a 

inversão dos inscritos para o Grande Expediente, o que foi acatado pelos demais oradores.  

Em Pela Ordem, o vereador José da Costa Correia Filho solicitou à Presidente que 

consultasse o setor legislativo acerca da possibilidade de transferência do tempo para outros 

vereadores no Grande Expediente. No Grande Expediente, o edil José Carneiro Rocha 

(MDB), inicialmente, lembrou que a proibição de passar o tempo destinado ao Grande 

Expediente para outro orador foi iniciativa do ex-presidente Fernando Torres baseada em 

sua experiência em outras Casas. Em Pela Ordem, o vereador Fernando Dantas Torres 

disse não ter sido uma decisão sua a mudança, já que o Pequeno Expediente é um tempo em 

que o vereador se pronuncia em nome do partido enquanto no Grande Expediente discursa 

em seu nome, momento em que o edil à tribuna discordou do colega afirmando que pode 

passar o tempo para quem quiser. Em continuação, o vereador José Carneiro Rocha disse 
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era irresponsável a denúncia feita pelo edil Luiz Ferreira Dias a respeito de pacientes que 

aguardam cateterismo na policlínica do Tomba, quando esse tipo de procedimento não é 

feito em policlínica, mas sim no Instituto do Coração. Em aparte, o edil Luiz Ferreira Dias. 

Dando andamento à sua fala, disse ao colega Luiz Ferreira Dias que ele deveria criticar o 

sistema de regulação do Governo do Estado pelos fatos citados. Mudando o assunto do 

discurso, dirigiu-se ao edil Jurandy da Cruz Carvalho para dizer que política é sobre estar 

satisfeito com o lado que se escolhe e que o lado sempre pode ser modificado, citando 

exemplos de alguns colegas que voltaram para a base do governo, independentemente de 

suas opiniões anteriores. Em aparte, o vereador Josse Paulo Pereira Barbosa. De volta à 

palavra, o orador disse que os servidores desta Câmara Municipal são bem representados 

por sua Associação ao citar que o presidente desta, o servidor José Joaquim de Oliveira 

Neto, acionou a justiça para que houvesse o pagamento do vale alimentação dos servidores, 

já que é um direito adquirido, que há previsão em Lei, a qual tem que ser cumprida sempre. 

Também avisou à Presidente da Casa que não ouvisse assessores que, por ventura, estejam 

lhe direcionando a algo que não seja cumprir a Lei. Alertou que as Leis que foram votadas 

durante o período em que o orçamento estava pautado e que não poderia haver debate de 

outras matérias, estavam sendo alvo de ações na justiça para serem anuladas, a exemplo da 

criação de dezoito cargos de assessores de vereadora. Oportunamente, falou sobre a liminar 

expedida pela justiça que determina a efetuar o pagamento do vale alimentação dos 

servidores da Casa, lendo na íntegra “Direito Líquido e Certo - na lição de Eli Lopes 

Meireles, direito líquido e certo é aquele manifesto na sua existência, delimitado na sua 

extensão e apto a ser exercido. Entendam-se como tais, dentre outros, de menor estatura, os 

direitos assegurados pelas normas constitucionais de eficácia plena, a exemplo dos direitos 

fundamentais elencados na Carta Magna, os quais não se limitam apenas aos mencionados 

no artigo quinto da lei maior”. O vereador encerrou seu discurso falando que a Câmara 

Municipal é um órgão público, não podendo ser regida de forma arbitrária como empresa 

privada e que, para bom funcionamento, precisam ser seguidas as regras e cumpridas as 

leis. Oportunamente, a Presidente Eremita Mota de Araújo concordou com o último orador 

no que diz respeito ao cumprimento da lei e afirmou está sendo muito bem assessorada e 

fará tudo dentro da legalidade. Em Pela Ordem, o vereador José Carneiro Rocha disse que 

a Presidente deve entender as suas palavras como um alerta, jamais como ameaças. Em 

seguida, o parlamentar Luiz Augusto de Jesus (UNIÃO BRASIL) disse que, nesta data, 

a redação final do orçamento municipal seria apreciada para logo após ser encaminhada 

para sanção do prefeito. Mencionou não saber como o prefeito reporá cerca de quase 

cinquenta milhões de reais que foram retirados da Secretaria de Serviços Públicos, a qual 
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tem uma demanda muito grande de obras e de pessoal e já estava enfrentando dificuldades 

para desempenhar seu trabalho. Criticou também a retirada de recursos da Superintendência 

de Obras e Manutenção – SOMA que é muito atuante no município. Em aparte, o edil 

Ivamberg dos Santos Lima disse que não há motivo para preocupação, visto que o 

orçamento deste ano pode ser remanejado em até 40%. De volta à palavra, o orador disse 

que no orçamento enviado pelo Executivo já existia uma previsão sobre os possíveis gastos 

para os doze meses do ano em cada secretaria, porém com a retirada destes valores da pasta 

supracitada, questionou de qual secretaria o prefeito tirará a verba para alocar nesta, citando 

que as Secretarias de Saúde, de Educação e de Administração não podem perder recursos. 

Expôs preocupação dos funcionários que atuam na Secretaria de Serviços Públicos, pois, 

com a retirada de verbas algumas licitações não serão realizadas e a população sofrerá com 

a falta dos serviços. Destacou que não concorda com críticas sobre a falta de 

melhoramentos na iluminação pública, pois cerca de 70% das lâmpadas já foram trocadas 

por iluminação LED. Detalhou que a Secretaria de Serviços Públicos é responsável por 

manter a limpeza da cidade, organizar os canteiros, construir praças na sede e na zora rural, 

atendendo a solicitações dos edis deste Legislativo, de modo que ele considera que o 

recurso retirado foi muito alto diante da intensa demanda que a citada secretaria tem. O 

tribuno demonstrou alívio por saber que a redação final da LOA será votada nesta data e 

citou que o orçamento já devia ter sido encaminhado à prefeitura há mais de dez dias e 

disse esperar que o prefeito faça a publicação o mais rápido possível a fim de que as 

licitações sejam liberadas e as obras realizadas, inclusive melhorias nas unidades de saúde e 

construção de um hospital municipal. Por fim, afirmou que a cidade está crescendo por 

todos os lados e acredita que o censo comprovou o aumento da população feirense. No 

início do discurso, o orador foi aparteado pelo edil Marcos Antonio dos Santos Lima, o 

qual informou que a prefeitura já fez os repasses para as empresas terceirizadas que prestam 

serviço ao município, no entanto ele também foi informado que alguns funcionários da 

Empresa S3 não receberam parte do salário, do décimo terceiro e das férias, de modo que 

ele solicitou resolução desta situação. Durante o pronunciamento do orador à tribuna, o 

segundo Secretário, vereador Valdemir da Silva Santos, assumiu o comando da Mesa 

Diretiva e, logo em seguida, o transferiu para a Presidente Eremita Mota de Araújo. Logo 

após, a Presidente desta Casa realizou uma chamada nominal, constatando-se as ausências 

dos parlamentares Luciene Aparecida Silva Brito Vieira e Sílvio de Oliveira Dias. Logo 

após, o Primeiro Vice-Presidente, edil Fernando Dantas Torres, realizou a leitura das 

matérias previamente constantes para o Expediente do dia, que vão a seguir: <Parecer s/n, 

exarado pela Comissão Especial para análise de concessão de honraria, composta pelos 
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vereadores Emerson Costa, Luciane Aparecida S. B. Vieira e Luiz Ferreira Dias, favorável 

ao Projeto de Decreto Legislativo nº 33/2022 de autoria do vereador Ivamberg dos Santos 

Lima, que concede o Título de Cidadão Feirense ao Sr. Jorge Fontes da Silva. Projetos de 

Decreto Legislativo nºs 02 e 03/2023, de autoria do Vereador José da Costa Correia Filho, 

que dispõe sobre a concessão da Comenda Maria Quitéria aos Srs. Saulo Pereira Figueiredo 

e Luciano dos Santos Alves, respectivamente. Projeto de Lei nº 06/2023 de autoria do 

vereador Fernando Dantas Torres, que: “Considera de Utilidade Pública a Associação Ame 

Mais Feira V Sustentável, e da outras providências”. Requerimento nº 31/2023, de lavra 

do Vereador Edvaldo Lima dos Santos. Indicações nºs 38 a 53/2023, de autoria dos 

vereadores Edvaldo Lima dos Santos, Marcos Antônio dos Santos Lima, Luiz Augusto de 

Jesus e Silvio de Oliveira Dias. Correspondência: Ofício nº 13/2023, datado de 06 de 

fevereiro do ano em curso e assinado pelo edil Silvio Dias, justificando a sua ausência nas 

Sessões Ordinárias relativas aos dia 07, 08 e 09 de fevereiro do corrente ano. Ofício s/n, 

datado de 03 de fevereiro do corrente ano, enviado pela Comissão de Estudantes da 

Universidade Federal do Recôncavo – UFRB, solicitando Transporte Escolar>. Logo após, 

Em Pela Ordem, o vereador Jhonatas Lima Monteiro solicitou a inversão da pauta da 

Ordem do Dia a fim de apreciar, primeiramente, a redação final do Projeto de Lei n° 

091/2022 – LOA – Exercício 2023. Após deliberação plenária, a solicitação foi aprovada 

pela maioria dos parlamentares presentes. Durante a Ordem do Dia, foram apreciadas as 

seguintes proposições: <Em redação final, o Projeto de Lei Ordinária nº 091/2022 - Lei 

Orçamentária Anual (LOA) - exercício 2023, de autoria do Poder Executivo, o qual, em 

votação, foi aprovado por unanimidade dos presentes. Vale registrar que, em votação à 

proposição, franqueou-se a palavra aos vereadores Jurandy da Cruz Carvalho, José 

Carneiro Rocha, Jhonatas Lima Monteiro, Luiz Augusto de Jesus, Marcos Antônio dos 

Santos Lima, Fernando Dantas Torres, Josse Paulo Pereira Barbosa e Ronaldo Almeida 

Caribé. Em Pela Ordem, o edil Pedro Cícero Marcenio Silva registrou que, recentemente, 

o parlamentar Josse Paulo Pereira Barbosa lamentou o fato de seu filho ter sido exonerado 

do cargo que ocupava na Prefeitura Municipal. Salientou que os eleitores do citado 

vereador deveriam analisar os fatos ao expor que, neste ano, o filho deste foi nomeado para 

atuar na gestão pública municipal novamente. Por fim, relatou que o edil Josse Paulo 

Pereira Barbosa estava apoiando o Prefeito Colbert Martins da Silva Filho. Em Pela 

Ordem, o vereador José Carneiro Rocha explicou a finalidade do "pela ordem" de acordo 

com o Regimento Interno desta Casa. Em Pela Ordem, o edil Josse Paulo Pereira Barbosa 

teceu comentários críticos ao vereador Pedro Cícero Marcenio Silva e disse que este 

recebeu recursos financeiros do Sr. Yuri Guimarães para votar contra o Prefeito Colbert 
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Martins da Silva Filho. Em Pela Ordem, o parlamentar Pedro Cícero Marcenio Silva 

solicitou que o pronunciamento feito pelo edil que lhe antecedeu constasse em Ata, o que 

foi acatado pela Presidente deste Legislativo, parlamentar Eremita Mota de Araújo. 

Oportunamente, a Presidente desta Casa solicitou que os edis se atentassem à finalidade do 

"Pela Ordem" a fim de evitar discussões e ofensas no Plenário. Por fim, informou que tinha 

por objetivo assegurar o andamento dos trabalhos legislativos. Em Pela Ordem, o vereador 

Josse Paulo Pereira Barbosa sugeriu que o tempo de pronunciamento, em votação, fosse 

reduzido para três minutos, o que, após apreciação plenária, foi aprovado por unanimidade 

dos presentes. Em Pela Ordem, o vereador José da Costa Correia Filho solicitou o 

cumprimento do Regimento Interno no que concernia ao tempo de pronunciamento de cada 

orador. Em Pela Ordem, o vereador Jurandy da Cruz Carvalho referiu-se ao 

pronunciamento feito pelo edil Fernando Dantas Torres ao registrar que a agricultura 

familiar era negligenciada em Feira de Santana. Mencionou a relevância dos distritos de 

Humildes e Ipuaçu no que concernia à horticultura e fruticultura e, por fim, comentou sobre 

a necessidade de a agricultura feirense ser priorizada. Em Pela Ordem, o vereador Flávio 

Arruda Morais destacou que os parlamentares precisavam respeitar uns aos outros e 

registrou que, enquanto Corregedor desta Casa, estava elaborando um Termo de Conduta, o 

qual deverá ser assinado por todos os edis. Em Pela Ordem, o vereador Jhonatas Lima 

Monteiro reiterou que acusações não podiam ser feitas de modo leviano, pois estas 

suscitariam punições no âmbito público. Disse, ainda, que a leitura do Expediente deveria 

ser feita após a abertura da Sessão, como determinava o Regimento Interno. Em discussão 

única, o Veto nº 11/2022, de iniciativa do Poder Executivo, com Parecer exarado pela 

Comissão de Constituição, Justiça e Redação – CCJR, opinando pela rejeição do referido 

veto. Em votação ao Parecer, este foi rejeitado por maioria dos presentes, com nove votos 

contrários, abstenções dos vereadores Edvaldo Lima dos Santos e José Marques de 

Messias, e votos favoráveis dos vereadores Emerson Costa dos Santos, Fernando Dantas 

Torres, Flávio Arruda Morais, Jhonatas Lima Monteiro, Luiz Ferreira Dias, Pedro Cícero 

Marcenio Silva e Ivamberg dos Santos Lima. Sendo assim, o veto supracitado foi mantido. 

Vale registrar que, ainda em votação ao Parecer, franqueou-se a palavra aos vereadores 

José Carneiro Rocha e Jhonatas Lima Monteiro. Oportunamente, o edil Jhonatas Lima 

Monteiro solicitou que os votos ao parecer supracitado fossem registrados no painel 

eletrônico desta Casa, o que, após deliberação plenária, foi aprovado por unanimidade dos 

presentes. Em Pela Ordem, o vereador Edvaldo Lima dos Santos salientou que, quando o 

referido parecer foi exarado, o edil José Marques de Messias ainda fazia parte da CCJR, de 

modo que era incoerente este destinar voto contrário. Em Pela Ordem, o parlamentar José 
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Carneiro Rocha destacou que os vereadores eram livres para destinar o voto que desejassem 

às proposições. Em Questão de Ordem, o vereador José Carneiro Rocha referiu-se ao edil 

Jhonatas Lima Monteiro ao registrar que este deveria discorrer à tribuna apenas sobre o 

Parecer mencionado, visto que este seguia em votação. Em Pela Ordem, o vereador 

Marcos Antônio dos Santos Lima solicitou votação, em bloco, dos Vetos nºs 012/2022, 

013/2022 e 014/2022, o que, após deliberação plenária, foi aprovado por maioria dos 

parlamentares presentes, com voto contrário do edil Emerson Costa dos Santos. Desse 

modo, em discussão única, os vetos nºs 012/2022, 013/2022 e 014/2022, todos de 

iniciativa do Poder Executivo, com Pareceres exarados pela CCJR, opinando pela rejeição 

dos referidos vetos. Em votação aos Pareceres, estes foram rejeitados por maioria dos 

presentes, com dez votos contrários, abstenções dos edis Edvaldo Lima dos Santos e Flávio 

Arruda Morais, e votos favoráveis dos vereadores Emerson Costa dos Santos, Fernando 

Dantas Torres, Ivamberg dos Santos Lima, Jhonatas Lima Monteiro, Luiz Ferreira Dias e 

Pedro Cícero Marcenio Silva. Sendo assim, os Vetos nºs 012, 013 e 014/2022 foram 

mantidos. Vale registrar que, ainda em votação aos Pareceres mencionados, franqueou-se a 

palavra aos vereadores José Carneiro Rocha, Emerson Costa dos Santos, Marcos Antônio 

dos Santos Lima e Jhonatas Lima Monteiro. Em declaração de voto, franqueou-se a palavra 

aos vereadores Ivamberg dos Santos Lima e Emerson Costa dos Santos. Em Pela Ordem, o 

edil Edvaldo Lima dos Santos disse que, se à época da elaboração dos Pareceres 

mencionados não tivesse sido o Vice-Presidente da CCJR, destinaria voto contrário aos 

Pareceres. Em Pela Ordem, o vereador Emerson Costa dos Santos teceu comentários 

críticos ao edil que lhe antecedeu à tribuna. Em Pela Ordem, o edil José Carneiro Rocha 

solicitou que, na próxima Sessão, o Projeto de Decreto Legislativo nº 048/2022 e o Projeto 

de Lei Ordinária nº 108/2022, ambos de sua autoria, constasse na pauta da Ordem do Dia>. 

Nada mais havendo por tratar, a Presidente Eremita Mota de Araújo declarou encerrada a 

presente Sessão, às doze horas e vinte e oito minutos, sendo convocada outra para amanhã, 

dia nove de fevereiro do ano em curso, à hora regimental, com a seguinte pauta: <matérias 

aptas à votação>. Para constar, eu, Jeany Santos de Carvalho Azevêdo, Redatora de 

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

 


