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Ata da 91ª Sessão Ordinária da Câmara 

Municipal de Feira de Santana, Estado da 

Bahia, referente à 2ª Etapa, do 1º Período, 

da 19ª Legislatura, realizada no dia 06 de 

outubro de 2021. 

 

Aos seis dias do mês de outubro 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 nonagésima primeira Sessão 

Ordinária, referente à segunda 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 Silvio de Oliveira Dias, primeiro Vice-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: <Projeto de Lei 

Ordinária n/nº 153/2021, de autoria da vereadora Eremita Mota de Araújo, que “Dispõe 

sobre o exercício profissional de assistência espiritual individual, no âmbito do município 

de Feira de Santana, e dá outras providências”. Pareceres: nºs 202 e 204/2021, ambos 

exarados pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação, opinando pelo deferimento da 

tramitação dos Projetos de Lei nºs 129 e 143/2021, de autoria, respectivamente, do edil 

Pedro Américo de Santana Silva Lopes e do Poder Executivo; nºs 143, 207, 208 e 

209/2021, todos exarados pela Comissão Constituição, Justiça e Redação, opinando pelo 

indeferimento, respectivamente, dos Projetos de Lei nºs 48, 130, 132 e 134/2021, de 

autoria, na devida ordem, dos parlamentares Jhonatas Lima Monteiro, Ivamberg dos Santos 

Lima, Flávio Arruda Morais e Emerson Costa dos Santos; nº 049/2021, exarado pela 

Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, opinando pelo deferimento da tramitação 
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do Projeto de Lei nº 143/2021, de autoria do Poder Executivo; s/n exarado por Comissão 

Especial para Análise de Concessão de Honraria, favorável à tramitação do Projeto de 

Decreto Legislativo nº 17/2021, de autoria do vereador Josse Paulo Pereira Barbosa. 

Requerimentos nºs 244, 245 e 246/2021, todos de iniciativa do parlamentar Pedro 

Américo de Santana Silva Lopes. Indicações nºs 2210 a 2226/2021, de autoria dos 

parlamentares Jurandy da Cruz Carvalho, Valdemir da Silva Santos, Pedro Cícero 

Marcenio Silva, Pedro Américo de Santana Silva Lopes, Luciane Aparecida S. B. Vieira e 

Josse Paulo Pereira Barbosa. Moções nºs 298 a 308/2021, de iniciativa dos vereadores 

Sílvio de Oliveira Dias, Flávio Arruda Moraes e Luciane Aparecida S. B. Vieira. 

Correspondências: Ofício/COMDECNI Nº 04/2021, datado do dia 04 de outubro do ano 

em curso e assinado pelo Sr. Arestides Lopes Maltez Junior, Presidente do Conselho 

Municipal de Participação e Desenvolvimento das Comunidades Negras e Indígenas de 

Feira de Santana - COMDECNI, solicitando agendamento, junto a esta egrégia Câmara 

Legislativa, para o representante do referido Conselho fazer uso da Tribuna Livre desta 

Casa a fim de tratar sobre o processo de descriminação de injúria racial; Ofício S/N, datado 

de 05 de outubro do corrente ano e assinado pelo Sr. Flávio Carvalho, Gerente Regional – 

Nordeste da Associação Brasileira de Síndicos, Condomínios e Empresas afins, solicitando 

agendamento para uso da Tribuna Livre desta Casa Legislativa, a fim de que a referida 

Associação possa, através de seu representante, explanar a importância do papel do síndico 

na gestão dos condomínios>. Em Pela Ordem, o edil Pedro Cícero Marcenio Silva (CDN) 

passou o tempo do seu partido ao parlamentar Josse Paulo Pereira Barbosa (PSC). No 

Horário das Lideranças Partidárias, a vereadora Eremita Mota de Araújo (PSDB) 

declarou que, no dia anterior, os cidadãos foram surpreendidos com um Decreto, publicado 

no Diário Oficial Eletrônico, que tratava sobre a transferência do feriado do dia vinte e 

quatro de junho do corrente ano para o próximo dia onze. Relatou que muitas pessoas 

receberam a notícia tendo a certeza de que a referida decisão ocorreu de forma individual, 

sem diálogo com os diversos setores deste município. Referiu-se ao Prefeito Colbert 

Martins da Silva Filho ao declarar que a economia municipal estava caótica e, para superar 

as dificuldades, os comerciantes e empresários pretendiam trabalhar arduamente nos 

próximos dias para retomar o crescimento após os avanços no combate à Covid-19. 

Registrou que os pequenos e grandes empresários contavam com o dia onze de outubro 

para realizarem vendas por conta do dia das crianças e comentou que toda a população, 

neste momento, acompanhava o desespero dos comerciantes, que esperavam vender seus 

produtos para obterem lucros. Reiterou que a decisão do gestor municipal não levou em 

consideração as opiniões das diversas entidades representativas e conclamou o Prefeito 
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Colbert Martins da Silva Filho para reconhecer seu erro e repará-lo com urgência, o que se 

configuraria em um gesto nobre. Disse que muitas pessoas falaram consigo acerca do fato, 

demonstrando insatisfação, e solidarizou-se com aqueles que estavam insatisfeitos por 

conta do decreto supracitado. Solicitou, ainda, registrar em ata a sua solidariedade às 

pessoas que serão afetadas por conta da transferência do feriado. Em Pela Ordem, o edil 

Edvaldo Lima dos Santos (MDB) cedeu seu tempo de pronunciamento à oradora à tribuna 

e, em seguida, a aparteou. Dando continuidade ao seu pronunciamento, a vereadora Eremita 

Mota de Araújo (PSDB) destacou que ouviu parte de uma entrevista que o Prefeito Colbert 

Martins da Silva Filho concedeu a um programa de rádio, oportunidade na qual este disse 

que o feriado do dia vinte e quatro de junho era municipal. Informou que, na verdade, a 

data mencionada era relativa a um feriado da região Nordeste. Em aparte, os edis Emerson 

Costa dos Santos (DC) e Josse Paulo Pereira Barbosa (PSC). Ao finalizar seu discurso, a 

oradora à tribuna disse que estava feliz por saber que seus pares concordavam consigo e se 

solidarizavam com a população. Durante o discurso da oradora à tribuna, o comando da 

Mesa Diretiva foi transferido para o Presidente deste Legislativo, edil Fernando Dantas 

Torres. Em Pela Ordem, o parlamentar Luiz Ferreira Dias (PROS) registrou a presença do 

ex-vereador Zé Filé na galeria deste Legislativo. Na sequência, o parlamentar Josse Paulo 

Pereira Barbosa (PSC), também em tempo cedido pelo edil Pedro Cícero Marcenio Silva 

(CDN), agradeceu pela cessão do tempo e disse que o Procurador Geral do Município, 

advogado Carlos Alberto Moura Pinho, e o Prefeito Municipal de Feira de Santana, Colbert 

Martins da Silva Filho, estavam agindo de maneira covarde consigo. Referiu-se ao Prefeito 

Municipal ao dizer que tinha provas, assim como o seu advogado, a sua segurança, o 

vereador Fernando Dantas Torres (PSD) e o Sr. Iuri, de que o gestor municipal tentou 

“manchar’ a sua imagem e lembrou que, no passado, fizeram o mesmo com o advogado 

Ícaro Ivvin quando “contrataram” uma mulher para dizer que tinha sido estuprada por este, 

de modo que o referido advogado teve que ser exonerado da Procuradoria Geral do 

Município e, até o presente momento, nada tinha sido comprovado. Acrescentou que a ação 

supracitada foi orquestrada pelo Governo Municipal e destacou que este, 

administrativamente, era catastrófico. Adiantou ter descoberto que o Governo Municipal 

estava “contratando” mulheres para “assediar” os vereadores desta Casa e classificou o 

Prefeito Municipal como criminoso. Disse que “contrataram” uma mulher para macular a 

sua imagem e afirmou: “eu tenho as gravações, seu bandido”. Comentou que irá denunciar 

o Prefeito Municipal ao Ministério Público e à Polícia Federal. Assegurou que tinha todos 

os nomes e uma filmagem dos envolvidos na situação. Narrou uma situação na qual 

perguntaram a uma senhora: “diga o seu preço. Quanto você quer para você entrar com uma 
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pessoa na sala de Paulão, arranhar ele todo e sair dizendo que foi estuprada?”. Informou 

que o caso mencionado foi presenciado pelo Procurador Geral do Município, Dr. Moura 

Pinho. Solicitou ao Presidente desta  Casa, vereador Fernando Dantas Torres, que 

preservasse os nomes dos envolvidos na situação. Neste momento, a segunda Secretária 

desta Casa, vereadora Eremita Mota de Araújo, assumiu o comando da Mesa Diretiva. Em 

Pela Ordem, o vereador Fernando Dantas Torres (PSD) comunicou que repassaria o tempo 

do seu partido para o orador prosseguir com sua explanação. Dando continuidade ao 

pronunciamento, o orador à tribuna revelou que, quando o episódio ocorreu, procurou o ex-

Prefeito de Feira de Santana, José Ronaldo de Carvalho, e relatou o fato. Salientou que, na 

oportunidade, o ex-Prefeito mencionado ficou perplexo e indagou se o Prefeito Colbert 

Martins da Silva Filho teve a coragem de fazer tal empreendimento. Frisou que tinha as 

gravações do Prefeito Municipal e dos seus “cupinchas” e revelou que confidenciou a 

situação aos seus apóstolos, pastores, ao Presidente desta Casa, edil Fernando Dantas 

Torres, e ao Sr. Iuri. Declarou que o Presidente deste Legislativo esperava que a denúncia 

fosse feita e afirmou que o Prefeito Colbert Martins da Silva Filho “contratou” mulheres 

para “assediar” os vereadores desta Casa e depois acusá-los de assédio sexual. Em aparte, o 

vereador Fernando Dantas Torres (PSD) confirmou que tinha ciência dos fatos. Frisou que, 

inicialmente, não quis acreditar que a política feirense chegaria a este ponto. Relatou que, 

quando estavam conversando em um shopping com uma mulher que seria “contratada”, o 

“delinquente do Irmão Fernando ligou para ela de imediato”. Acrescentou que a mulher 

colocou o celular no viva-voz e, na oportunidade, houve a confirmação de que a ação era 

originária do Prefeito Colbert Martins da Silva Filho. Advertiu que o vereador Josse Paulo 

Pereira Barbosa (PSC) não aceitava trocar seus votos aos projetos por cargos na Prefeitura 

Municipal e afirmou que a Sr.ª. Eliene Cerqueira, assessora do Prefeito Colbert Martins da 

Silva Filho, foi à casa da referida mulher para acertar os valores do “trabalho”. Em Pela 

Ordem, o vereador Edvaldo Lima dos Santos (MDB) destacou que a denúncia feita pelo 

edil Josse Paulo Pereira Barbosa (PSC) era grave e solicitou que o discurso fosse registrado 

em ata. Informou, ainda, que desejava uma cópia da ata e requereu que esta Casa tomasse 

as devidas providências para o afastamento de todas as pessoas que trabalhavam no 

Gabinete do Governo Municipal. Em seguida, a vereadora Eremita Mota de Araújo, no 

comando dos trabalhos, registrou que, além desta denúncia, havia outras, porém, muitas 

pessoas não tinham coragem de tornar as situações públicas. Dando continuidade ao 

pronunciamento, o edil Josse Paulo Pereira Barbosa (PSC) adiantou que irá expor o vídeo 

para que a imprensa e os internautas tenham acesso. Argumentou que tinham que tornar o 

caso público para garantir a integridade de outros colegas e assegurou que apresentará as 
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gravações mencionadas na Sessão de amanhã. Em aparte, o vereador Emerson Costa dos 

Santos (DC). Neste momento, o Presidente desta Casa, edil Fernando Dantas Torres, 

assumiu o comando da Mesa Diretiva e disse que, diante da gravidade das denúncias, 

suspenderia a presente Sessão e convocaria os vereadores para uma reunião. Reafirmou ter 

ouvido a conversa do ex-vereador “Irmão Fernando” com a mulher que seria “contratada” 

para cometer o assédio mencionado e relatou que a assessora do Prefeito Municipal, Sr.ª 

Eliane Cerqueira, foi até a casa daquela para acertar os valores. Registrou, ainda, que a 

mulher revelou que situações semelhantes estavam previstas para ocorrer com outros 

vereadores e com as vereadoras Eremita Mota de Araújo (PSDB) e Luciane Aparecida 

Silva Brito Vieira (MDB). Destacou que era importante que todos os parlamentares 

participassem da reunião, inclusive os governistas, pois o Parlamento de Feira de Santana 

tinha sido gravemente ferido. Por fim, lembrou que o caso que ocorreu com o advogado 

Ícaro Ivvin era similar e que este saiu do cargo totalmente desmoralizado. Oportunamente, 

a vereadora Eremita Mota de Araújo (PSDB) solicitou que o pedido da reunião e o assunto 

que seria debatido constassem em ata. Prosseguindo, o vereador Josse Paulo Pereira 

Barbosa (PSC) relatou que, devido aos fatos relatados, passou a andar com seguranças e 

temia por sua vida. Revelou que um dos motivos da exoneração do ex-Vereador e ex-

Diretor desta Casa, Sr. Fábio Lucena, foi o envolvimento deste no escândalo supracitado. 

Declarou que, por sorte, a mulher que seria contratada para lhe “assediar” era sua amiga e 

não aceitou participar da armação e informou que esta foi chamada ao Gabinete do Prefeito, 

o qual lhe indagou quanto cobraria para realizar o “serviço”. Relatou que, na oportunidade, 

o Prefeito Colbert Martins da Silva Filho afirmou: “bote o seu preço” e assegurou 

assessoria jurídica através do Procurador Geral do Município, Dr. Moura Pinho, à mulher. 

Registrou, ainda, que a mulher temia pela própria vida e, por conta disto, saiu de Feira de 

Santana. Afirmou que qualquer coisa que ocorrer com a referida mulher, cujo nome não foi 

revelado, será imputada ao Prefeito Colbert Martins da Silva Filho, ao Procurador Moura 

Pinho e aos senhores Fabio Lucena e “Irmão Fernando”. Disse que havia uma quadrilha 

organizada dentro da Prefeitura Municipal de Feira de Santana. Reafirmou que seriam 

contratados homens e mulheres para assediar os parlamentares desta Casa. Ao concluir seu 

pronunciamento, disse que havia gravações de pessoas ligadas ao Governo Municipal 

visando desmoralizar os vereadores que ficavam contra o Prefeito Colbert Martins da Silva 

Filho nesta Casa. Em seguida, o Presidente desta Casa, edil Fernando Dantas Torres, 

ratificou a gravidade da denúncia e disse que não queria julgar a situação sozinho. Sendo 

assim, convidou, mais uma vez, os vereadores para uma reunião e expôs que nesta seria 

feita a escolha dos membros da CPI da Saúde, no entanto, a deliberação seria adiada porque 
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havia a necessidade de definir o que esta Casa da Cidadania fará diante da denúncia feita 

pelo vereador Josse Paulo Pereira Barbosa (PSC) acerca da contratação de pessoas, por 

parte do Governo Municipal, para assediar os parlamentares deste Legislativo. Em Pela 

Ordem, o edil Jurandy da Cruz Carvalho (PL) disse que se reuniria com o grupo dos oito 

vereadores governistas para tomarem uma decisão e, logo após, comunicaria à Presidência. 

Na sequência, o Presidente desta Casa, parlamentar Fernando Dantas Torres, disse que os 

vereadores estavam convidados, porém, poderiam decidir não ir, pois cada um tinha o seu 

mandato e sua independência. Em seguida, solicitou à primeira Secretária, vereadora 

Luciane Aparecida Silva Brito Vieira, a leitura do Parecer ao Projeto Lei nº 049/2021, de 

autoria do Poder Executivo, exarado pela Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização 

(CFOF). Em Pela Ordem, o edil Emerson Costa dos Santos (DC) disse que, devido à 

convocação, todos os vereadores deveriam atendê-la. Logo após, o Presidente desta Casa, 

parlamentar Fernando Dantas Torres, disse que fez um convite e não uma convocação e, em 

seguida, pediu desculpas ao Sr. Eduardo Kruschewsky, presente na galeria desta Casa, que 

faria uso da palavra, em Tribuna Livre, na presente data para discorrer sobre as emendas 

para a Academia Feirense de Letras e explicou que seu discurso seria reagendado para uma 

data oportuna. Em Pela Ordem, o edil Luiz Augusto de Jesus (DEM) informou que a 

bancada governista não participaria da reunião mencionada. Neste momento, a presente 

sessão foi suspensa por tempo indeterminado para que os vereadores pudessem se reunir a 

fim de tratar sobre a denúncia feita pelo edil Josse Paulo Pereira Barbosa (PSC). Reaberta a 

sessão, foi realizada uma chamada nominal, momento no qual se verificou que apenas o 

vereador Luiz Ferreira Dias (PROS) estava ausente em razão do seu comparecimento em 

uma audiência no Poder Judiciário para tratar sobre o Shopping Popular. Logo após, o 

Presidente desta Casa, edil Fernando Dantas Torres, anunciou que a presente sessão seria 

encerrada devido à denúncia grave que foi apresentada nesta Casa durante o Horário das 

Lideranças Partidárias. Disse, ainda, que o edil Josse Paulo Pereira Barbosa (PSC) irá à 

Delegacia para conversar com o Coordenador de Polícia, Dr. Roberto Leal, e comunicou 

que acompanhará o mencionado edil até o local ao convidar os demais vereadores para 

fazerem o mesmo, se achassem necessário. Em Pela Ordem, o edil Edvaldo Lima dos 

Santos (MDB) disse que acompanharia o colega Josse Paulo Pereira Barbosa (PSC) até a 

delegacia, bem como registrará uma queixa diante das ameaças que estava sofrendo. Diante 

das denúncias feitas, o Presidente desta Casa, edil Fernando Dantas Torres, declarou 

encerrada a presente Sessão, às onze horas e dezesseis minutos, sendo convocada outra para 

amanhã, dia sete de outubro do ano em curso, à hora regimental, oportunidade na qual, a 

partir das dez horas, a sessão será transformada em Sessão Especial a fim de discutir e 
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debater a atual situação do Lago Pedra do Cavalo. 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.       

 

 

 

 


