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Ata da 118ª Sessão Ordinária da Câmara 

Municipal de Feira de Santana, Estado da 

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

da 19ª Legislatura, realizada no dia 09 de 

novembro de 2022. 

 

Aos nove dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e dois, 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 centésima décima oitava 

Sessão Ordinária, referente à segunda Etapa, do segundo Período, da décima nona 

Legislatura, na qual, 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, Luciane Aparecida Silva Brito Vieira, Luiz Augusto de Jesus, Luiz Ferreira Dias, 

Marcos Antônio dos Santos Lima, Pedro Cícero Marcenio Silva, Petrônio Oliveira Lima, 

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

pelo Regimento Interno, o vereador Fernando Dantas Torres, Presidente desta Casa, 

declarou aberta a presente Sessão e solicitou que a vereadora Eremita Mota de Araújo, 

segunda Secretária procedesse à leitura da Ata da Sessão anterior, a qual foi submetida à 

apreciação plenária e aprovada pela unanimidade dos edis presentes. Em seguida, solicitou 

da primeira Secretária, vereadora Luciane Aparecida Silva Brito Vieira, a leitura das 

matérias previamente constantes para o Expediente do dia, que vão a seguir: <Projetos de 

Decreto Legislativo nºs 48 e 49/2022, de autoria dos Vereadores José Carneiro Rocha e 

Eremita Mota de Araújo, que dispõem respectivamente sobre: “A concessão da Comenda 

Maria Quitéria ao Sr. Paulo Tarso Mascarenhas Pedreira” e “A concessão do Título de 

Cidadão Feirense ao Sr. Vando Azevedo Silva, e dá outras providências”. Pareceres nºs 

165/2022 exarado pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação ao Projeto de Lei nº 

90/2022 de autoria do Prefeito Municipal Colbert Martins da Silva Filho, que “autoriza a 

abertura de crédito adicional especial, na forma que indica, e dá outras providências”, 

opinando pela devolução da matéria, sob risco de indeferimento;  167/2022 exarado pela 

Comissão de Constituição, Justiça e Redação ao Projeto de Lei nº 80/2022, que “autoriza a 

abertura de crédito adicional suplementar, na forma que indica, e dá outras providências”, 

de autoria do Prefeito Municipal Colbert Martins da Silva Filho, opinando pelo 
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indeferimento da supracitada matéria. Requerimentos nºs 244 a 247, todos de autoria do 

vereador Silvio de Oliveira Dias, sendo o primeiro subscrito por diversos parlamentares, e 

248/2022 de autoria do edil Emerson Costa dos Santos. Indicações nºs 1.335 a 1.337/2022 

de autoria dos vereadores Edvaldo Lima dos Santos e Silvio de Oliveira Dias>. 

Oportunamente, o Presidente Fernando Dantas Torres registrou a presença nas galerias 

desta Casa dos assessores Maurício e Elton Cristo, bem como da Sra. Suzy, do distrito de 

Ipuaçu. No Horário destinado às Lideranças Partidárias, o edil Ivamberg dos Santos 

Lima (PT) declarou que apesar de estar com uma gravata rosa falará do novembro azul, 

pois este é um mês dedicado a conscientização do câncer de próstata, o segundo tipo de 

câncer mais comum entre os homens, perdendo apenas para o de pele. Afirmou que àqueles 

que não têm problema de câncer na família devem realizar o exame a partir dos 50 anos, 

mas àqueles que têm devem se prevenir realizando o exame PCA e o de toque. Ressaltou 

que a vida é muito mais importante do que o preconceito, e que os homens são mais 

negligentes quando o assunto é saúde, sendo necessário ter uma atenção diferenciada para 

esta questão. Destacou que o exame permite a detecção e quando diagnosticado com 

antecedência pode ser tratado com maior eficácia. Durante a fala do orador na tribuna, o 

comando da Mesa Diretiva foi transferido para a Segunda Secretária, vereadora Eremita 

Mota de Araújo. Em seguida, o vereador Jurandy da Cruz Carvalho (PL) discorreu 

sobre a poluição do Rio Jacuípe, a qual, para si, tinha solução, principalmente após a 

criação do Comitê do Rio Jacuípe, que promovia reuniões frequentes para discutir a 

situação. Congratulou os membros do referido comitê ao afirmar que tentaria participar da 

próxima reunião e registrou que os principais responsáveis pela poluição do citado rio eram 

os municípios de Feira de Santana e Riachão do Jacuípe. Salientou que, por conta do 

barulho no Plenário, não conseguia dar continuidade ao seu pronunciamento e, em seguida, 

explicou que o referido rio era um dos principais afluentes do Lago de Pedra do Cavalo, 

sendo que este era responsável por suprir as necessidades de cerca de sete milhões de 

baianos, metade da população deste estado. Disse que quase 77% dos baianos dependiam 

dos rios Jacuípe e Paraguaçu, entretanto, estes eram poluídos pelas ações humanas. 

Externou, ainda, que a água do Lago de Pedra do Cavalo era “vendida” pela Embasa e 

indagou o que esta fazia para assegurar a manutenção do referido lago ao destacar que, 

infelizmente, este era destruído todos os dias. Afirmou que, com isso, diversos pescadores 

enfrentavam dificuldades e relatou que não tinha o objetivo de proferir críticas à Embasa 

em seu pronunciamento, mas fomentar uma discussão importante. Neste momento, o 

parlamentar Petrônio Oliveira Lima (REP) cedeu seu tempo de pronunciamento ao orador à 

tribuna e aproveitou a oportunidade para aparteá-lo ao destacar que a Embasa aumentava o 
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valor da taxa de esgoto e não realizava as devidas manutenções, o que intensificava a 

poluição dos rios fundamentais para o abastecimento de água na Bahia. Por fim, comentou 

sobre a necessidade de realizar a revitalização do Rio Jacuípe. Dando continuidade ao seu 

pronunciamento, o edil Jurandy da Cruz Carvalho (PL) sugeriu que a Embasa implantasse 

contenções de lixo nos riachos deste município e contribuísse com o reflorestamento das 

margens do Rio Jacuípe. Frisou que a referida empresa não fazia o devido tratamento do 

esgoto, o que gerava prejuízos a toda a população baiana. Disse que a sociedade, por conta 

da possibilidade de escassez de água nos próximos anos, deveria clamar pela preservação 

dos Rios Jacuípe e Paraguaçu, bem como do Lago de Pedra do Cavalo. Ao finalizar, 

comentou que, na Europa, muitos rios eram preservados e salientou que isto também 

deveria ocorrer no Brasil através da preservação dos mananciais e por meio da 

conscientização da população. Logo após, o edil Luiz Ferreira Dias (AVANTE) saudou a 

todos e discorreu que o Deputado José Neto disponibilizou recursos através de uma emenda 

no valor de R$ 4 milhões de reais para a reforma da praça do bairro do Tomba, mas o 

Prefeito Colbert Martins da Silva Filho não aceitou o dinheiro alegando já ter um projeto, e 

hoje, é uma vergonha vivenciar a situação da referida praça, que não dispõe nem de lixeira 

para os transeuntes. Continuando, solicitou ao governo do Estado que invista mais nos oito 

distritos da cidade de Feira de Santana, pois os agricultores são pessoas trabalhadoras e se 

forem instruídos na zona rural não terão necessidade de vir para a cidade procurar trabalho. 

Posteriormente, o vereador Luiz Augusto de Jesus (UNIÃO BRASIL e Liderança do 

Governo) agradeceu a presença dos vereadores que compareceram à sessão solene que 

comemorou o Dia do Radialista. Destacou a palestra do radialista Itajaí Pedra Branca, 

Paulo José assim com a presença da Secretária Municipal de Comunicação, Renata Cardoso 

Ribeiro. Assinalou que foi um evento descontraído e divertido e que terminou cedo. Disse 

que sentiu a falta dos radialistas Framário Mendes e Jota Bezerra. Acrescentou que foram 

lembrados os nomes dos saudosos radialistas Agnaldo Santos, Erivaldo Cerqueira, 

“Tiririca” e Giberval Lima. Em seguida, disse esperar que o governador eleito, Jerônimo 

Rodrigues, realmente faça as obras que foram anunciadas em entrevistas concedidas a 

diversas emissoras de rádio de Feira de Santana. Porém, advertiu que não seja como o 

govenador Rui Costa que prometeu construir um grande hospital do tamanho de Feira de 

Santana e construiu um anexo do Clériston Andrade. Lembrou que o ex-secretário estadual 

da Saúde, Fábio Vilas Boas, tinha afirmado que não construiria mais o referido hospital. 

Relatou que o governador eleito prometeu ativar o Aeroporto João Durval Carneiro, 

terminar as obras do Centro de Convenções, reformar o Centro Cultural Amélio Amorim 

incluído a boate em forma de abóbora, ampliação da estrutura da Universidade Estadual de 
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Feira de Santana (UEFS). Disse esperar que saiam do papel as promessas de construção das 

estradas de acesso às sedes dos distritos de Jaguara, Tiquaruçu e Bomfim de Feira. Em 

aparte, o vereador Jose Carneiro Rocha (MDB) lembrou que Feira de Santana não tem tido 

sorte com os últimos governadores e que o último eleito em nenhum momento disse em 

entrevista que é de Feria de Santana e que tem família constituída nesta cidade. “Será que é 

mais um que não gosta de Feira?” Interrogou o aparteante. O orador disse que na entrevista 

Jerônimo Rodrigues disse ser professor da UEFS, que mora em Feira de Santana e que tem 

família na cidade, desejando realizar um bom governo para a Bahia e para Feira de Santana. 

Disse esperar que passada as eleições que as relações políticas de estado prevaleçam sobre 

as questões individuais. Afirmou que o governo do Estado precisa concluir a obra da Lagoa 

Grande, pois a população está visitando. Porém, está contaminada com os esgotos 

doméstico e sanitário dos bairros Caseb e Parque Getúlio Vargas. Também solicitou estudo 

de esgoto sanitário para a bacia do rio Pojuca objetivando atender os moradores dos bairros 

Santo Antônio dos Prazeres e Conceição. Voltou a frisar que espera que o governador eleito 

cumpra todos os compromissos citandos nas entrevistas concedidas as emissoras de rádio. 

Na sequência, a vereadora Luciane Aparecida Silva Brito Vieira (MDB) em tempo 

cedido pelo vereador Emerson Costa dos Santos (DC) afirmou que tratará do tema 

Novembro Azul, convocando os homens com mais de 45 anos de idade para que se 

previnam realizando o exame de próstata. Acrescentou que tem percebido uma falta de 

respeito com os pacientes detectados com câncer, pois o atendimento tem demorado muito, 

chegando a precisar procurar os vereadores a fim de que tenham acesso com urgência ao 

tratamento. Afirmou que não adianta fazer campanha sem realizar o fechamento do 

tratamento, pois se o câncer for diagnosticado e o paciente demorar para receber o 

tratamento a doença pode sofrer metástase. Destacou que paciente renal, crônico e com 

câncer precisam de um atendimento mais hábil. Afirmou que para conseguir realizar uma 

ressonância ou tomografia o tempo de espera é de seis meses. Com isto, solicitou que a 

Secretaria de Saúde analise o que está acontecendo, assim como veja o que os vereadores 

podem fazer para ajudar. Por fim, lembrou que o gestor do município vetou a construção do 

hospital municipal o que deixa a situação ainda mais difícil. Oportunamente, a vereadora 

Eremita Mota de Araújo, no comando dos trabalhos, registrou a presença do seu assessor, 

César Dias, na galeria deste Parlamento. Em Pela Ordem, o edil Jose Marques de Messias 

(UNIÃO BRASIL) deu boas vindas às pessoas presentes na galeria da Casa. Logo após, o 

vereador Valdemir da Silva Santos (PV) disse que ouviu, atentamente, o pronunciamento 

do vereador Jurandy da Cruz Carvalho (PL) a respeito da importância do Rio Jacuípe e 

salientou que, de algum modo, o referido parlamentar demonstrou preocupação com 
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questões relativas ao meio ambiente. Acrescentou que, para tratar sobre este, também era 

necessário discutir sobre ações que tivessem por objetivo promover a conscientização das 

pessoas. Disse que, no dia anterior, teve o prazer de participar do lançamento do livro 

“Casa Verde”, do autor Horácio Amorim, seu primo, o qual era uma pessoa engajada com a 

preservação do meio ambiente. Recomendou a leitura do citado livro a todos ao frisar que 

este contribuiria com a conscientização da população. Em seguida, registrou que muitas 

pessoas cobravam a limpeza das vias públicas à Prefeitura Municipal, no entanto, ao visitar 

as diversas localidades deste município, notava que muitas destas eram poluídas, 

novamente, logo após a realização da limpeza promovida pela secretaria municipal 

competente. Salientou que, por conta disto, era necessário conscientizar a população a fim 

de coibir a poluição neste município. Referiu-se ao Projeto de Lei nº 052/2022, de sua 

autoria, o qual será apreciado durante a Ordem do Dia da presente Sessão ao destacar que 

este visava promover a sustentabilidade em Feira de Santana e a conscientização das 

crianças a fim de que estas pudessem aprender como preservar o meio ambiente. Destacou 

que, ao apresentar o projeto, vislumbrou a possibilidade de assegurar a preservação do meio 

ambiente e, em seguida, congratulou o Presidente desta Casa, edil Fernando Dantas Torres, 

ao relatar que, na Sessão anterior, este foi receptivo à visita dos estudantes do Colégio 

Anísio Teixeira – CAT. Por fim, reiterou que era necessário incentivar a preservação do 

meio ambiente e a conscientização do povo. Em seguida, o edil Silvio de Oliveira Dias 

(PT) saudou a todos e em especial alguns amigos, e afirmou que tem recebido várias 

reclamações sobre a falta de vacina nos postos de saúde que acarretam no deslocamento das 

pessoas para outros postos, especificamente o Posto do Sítio Matias no qual as pessoas 

estão tendo que se deslocar para o Posto do Oyama. Destacou que a vacina é o instrumento 

pelo qual tem-se vencido diversas doenças e que ao procurar saber informações nestes 

locais fala-se que a Secretaria de Saúde vai mandar, o que não acontece com agilidade. 

Declarou que o município não realiza o atendimento básico de forma satisfatória e que a 

informação que se dá aos pacientes quando estes se dirigem à UPA ou às Unidades de 

Saúde do município é para que estes procurem o HGCA (Hospital Geral Cleriston 

Andrade), no entanto, o referido hospital não consegue atender toda a cidade. Por fim, 

afirmou que estas são reclamações constantes. Logo após, o edil Fernando Dantas Torres 

(PSD) após cumprimentar os presentes, disse ter sido informado de que o Prefeito 

Municipal esteve no programa de rádio Acorda Cidade culpando a Câmara, especialmente 

os membros da Mesa Diretiva e ele próprio em particular, pelos mal feitos dele, que deixa a 

cidade sem medicamento, totalmente esburacada, promete emprego à metade da cidade 

durante a sua campanha, rouba e deixa roubar, salientando que muitas vezes um gestor 
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permite o roubo por falta de competência administrativa, mas não é este o caso do atual 

gestor, que depois atribui a responsabilidade da sua má administração à Mesa Diretiva da 

Câmara Municipal, que ainda que fosse a responsável, coisa que não é, ainda assim o 

Prefeito teria de saber lidar, a fim de alcançar seus objetivos, levando em conta que no caso 

do Presidente da Câmara realmente tentar prejudicar a sua gestão, teria que enfrentar só na 

Mesa Diretiva outros seis membros, que representariam maioria em qualquer situação. Em 

seguida, disse estar consultando a Procuradoria Jurídica da Casa e o Tribunal de Contas do 

Município, a fim de ver a possibilidade de pagar o 14° salário aos servidores efetivos deste 

Legislativo. Disse que a Câmara de Vereadores de Salvador, no ano passado, pagou o valor 

em forma de abono natalino e acredita que também será esta a medida a ser adotada por 

esta Casa, a fim de viabilizar o que na verdade corresponderia a um 14° salário, que será 

concedido apenas aos servidores efetivos, e não aos assessores de vereadores, fato que faz 

questão de frisar, a fim de que a parte maldosa da imprensa não venha a divulgar que esta 

Câmara está jogando dinheiro fora, quando na verdade economiza em tudo o que é 

possível, a fim de aplicar no que é necessário. Também se referiu à recente convocação de 

concursados e ao aumento de 50% no salário dos servidores efetivos, como forma de 

demonstrar o estilo da sua administração, exercida sempre com muita lisura, dedicação e 

zelo pelo erário público. Finalizando, reafirmou o pagamento do 14° salário aos servidores 

efetivos, também aos servidores que estão à disposição da Casa, como a jornalista 

Madalena de Jesus e à Guarda Municipal, caso seja possível, em razão da dedicação e 

afinco com que também prestam serviço a este Legislativo, que graças à sua administração, 

também poderá arcar com os custos da reforma do Prédio Anexo e da frente do prédio 

principal, que estão realmente necessitando. Em seguida, o presidente Fernando Dantas 

Torres reassumiu o comando da Mesa Diretiva. Logo após, o edil Jhonatas Lima 

Monteiro (PSOL) declarou que, ao dialogar com o edil Ivamberg dos Santos Lima (PT), 

Presidente da Comissão de Educação e Cultura, teve conhecimento de alguns 

pronunciamentos feitos pelo Prefeito Colbert Martins da Silva Filho, os quais, para si, eram 

contrários aos esforços dos membros da citada comissão e da Secretária Municipal de 

Educação, Sra. Anaci Paim, acerca dos precatórios do Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério – Fundef. 

Relatou que, na última segunda-feira, os membros da referida comissão se reuniram com a 

citada secretária para tratar sobre a correção dos pedidos de suplementação orçamentária, 

os quais seriam encaminhados a esta Casa com as devidas modificações. Disse que, na 

oportunidade, a Secretária Municipal de Educação informou aos membros da comissão 

supracitada que haveria um esforço do Governo Municipal para encaminhar o pagamento 
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dos precatórios do Fundef visto que não havia impedimento legal. Registrou que, no 

entanto, nesta manhã, o Prefeito Municipal se pronunciou em um programa de rádio e 

declarou que, mesmo com a retirada da ação judicial, não haveria garantia de pagamento 

dos precatórios do Fundef. Indagou o que o Prefeito Municipal pretendia fazer com o 

dinheiro dos precatórios e salientou que, na conta corrente na qual este valor estava 

depositado, houve um rendimento de trinta e um milhões de reais. Teceu críticas ao Prefeito 

Colbert Martins da Silva Filho ao afirmar que este não se responsabilizava enquanto gestor 

municipal e não era coerente em seus pronunciamentos. Comentou que, enquanto professor 

de história, tinha conhecimento dos fatos ocorridos em Feira de Santana e registrou que o 

atual Prefeito Municipal foi eleito, sobretudo, por conta do legado de seu pai, o saudoso ex-

Prefeito Colbert Martins da Silva, que, para muitos, teve um governo de caráter popular, 

preocupando-se, efetivamente, com o povo. Disse que, no entanto, o Prefeito Colbert 

Martins da Silva Filho não deu continuidade ao legado do pai e salientou que não tecia 

críticas de cunho pessoal ao atual Chefe do Poder Executivo Municipal, mas fazia questão 

de criticar a forma de gestão deste. Por fim, relatou que, comumente, o Prefeito Municipal 

propagava inverdades em seus discursos e externou que este deveria agir com 

responsabilidade. Na sequência, o vereador Ronaldo Almeida Caribé (MDB) em tempo 

concedido pela vereadora Eremita Mota de Araújo (MDB) agradeceu a Deus pelo evento 

realizado no dia seis de novembro, assim como outros que já organizou com muito esforço 

e hoje como vereador tem a oportunidade de atuar de forma mais consistente. Ressaltou que 

cumprirá seus objetivos como parlamentar e continuará realizando eventos para as crianças. 

Emocionado, declarou seu amor aos seus dois filhos e externou que pretende ter mais 

rebentos. Neste momento, concedeu aparte ao vereador Luiz Ferreira Dias (AVANTE). 

Retomando sua fala, agradeceu aos pais que levaram seus filhos em seus eventos. 

Parabenizou a gestão do Presidente Fernando Dantas Torres pela sua atuação junto aos 

servidores, assim como parabenizou todos os radialistas e assessores de imprensa que 

estiveram nesta Casa ontem recebendo homenagem. No momento destinado ao Grande 

Expediente, o vereador Marcos Antônio dos Santos Lima (UNIÃO BRASIL) afirmou 

que tratará sobre o Projeto de Lei Ordinária nº 97/2022 o qual dispõe sobre denominações 

de logradouro públicos no município de Feira de Santana, o qual será apreciado pelos edis 

desta Casa. Acrescentou que o referido Projeto denomina uma rua como Vitória no bairro 

Feira IX com o objetivo de identificá-la e solicitar serviços públicos para o local, como por 

exemplo pavimentação. Neste momento, concedeu aparte ao edil Valdemir da Silva Santos 

(PV) o qual parabenizou o edil por sua iniciativa e destacou que o deputado Gabriel Nunes 

destinará recursos para pavimentar ruas no referido bairro. Retomando a sua fala, o 
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vereador Marcos Antônio dos Santos Lima afirmou que na época de fundação do Conjunto 

Feira IX não houve melhorias e por isso muitos caminhos estão degradados. Declarou que 

entrará em contato com o Deputado Ricardo Maia a fim de que este encaminhe recursos 

para este fim. Acrescentou também a necessidade de benefícios no bairro Feira IV. Neste 

momento, concedeu aparte ao edil Flávio Arruda Morais (PSB) o qual reforçou o discurso 

do orador. Retomando sua fala, o orador à tribuna destacou que entrará em contato com o 

órgão competente para que faça um levantamento nos conjuntos habitacionais de Feira de 

Santana a fim de que se possa buscar recursos para melhorar estes locais. Durante o 

discurso do orador à tribuna, o comando da Mesa Diretiva passou para a Segunda 

Secretária, vereadora Eremita Mota de Araújo. Em Pela Ordem, o edil Ronaldo Almeida 

Caribé opinou que é preciso mais fiscalização ao Poder Público Municipal porque os 

vereadores indicaram obras através das Emendas Impositivas e muitas não foram 

realizadas, também questionou para onde foi a verba. Logo após, o edil Luiz Augusto de 

Jesus (UNIÃO BRASIL) referiu-se ao pronunciamento feito pelo orador que lhe 

antecedeu à tribuna ao registrar que, há anos, Feira de Santana não recebia recursos do 

Governo do Estado para viabilizar a construção de residenciais. Explicou que muitos 

conjuntos foram construídos ao longo das gestões dos ex-Governadores Antônio Carlos 

Magalhães e Paulo Souto e mencionou o bairro George Américo, o qual foi beneficiado, 

durante a gestão deste, com a recuperação asfáltica de diversas vias. Comentou que, à 

época, a localidade denominada de “Sítio Novo” recebeu inúmeras verbas do Governo do 

Estado para a pavimentação, bem como o bairro Jardim Cruzeiro recebeu recursos 

financeiros para a drenagem e a recuperação asfáltica. Salientou que, durante a gestão dos 

Democratas no Governo do Estado, Feira de Santana foi beneficiada com diversas obras e 

investimentos. Discorreu, ainda, sobre a extensão da rede de água que, à época, foi 

viabilizada através de verba destinada pelo então Deputado Estadual Fernando de Fabinho. 

Registrou que, neste período, ainda não era vereador, no entanto, ao participar de uma 

reunião com o então Governador Paulo Souto, conseguiu viabilizar melhorias para algumas 

localidades deste município. Frisou que, há duas décadas, muitas comunidades da zona 

rural não possuíam água encanada e, comentou, ainda, sobre a extensão da rede de energia 

neste município durante a gestão do ex-Prefeito José Ronaldo de Carvalho. Salientou que, 

no passado, comumente participava da inauguração de redes de água e energia em diversas 

localidades deste município. Registrou que, nos últimos anos, durante a gestão petista no 

Governo do Estado, este município não recebeu os devidos investimentos e expôs que o 

futuro Governador Jerônimo Rodrigues deveria se atentar aos problemas deste município a 

fim de beneficiar a população feirense. Mencionou algumas ações dos ex-Presidentes Luiz 
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Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff ao citar a construção dos residenciais do programa 

“Minha Casa, Minha Vida”, bem como a revitalização da lagoa localizada no bairro Caseb. 

Em aparte, o vereador Flávio Arruda Morais (PSB) disse que, por ter sido morador deste 

município e docente da Universidade Estadual de Feira de Santana – UEFS, o futuro 

Governador Jerônimo Rodrigues conhecia os problemas de Feira de Santana, de modo que 

acreditava que este irá beneficiar esta cidade. Por fim, comentou que, há muitos anos, Feira 

de Santana não era privilegiada pelo Governo do Estado. Em aparte, o parlamentar Marcos 

Antônio dos Santos Lima (UB) comentou que não era possível esperar benefícios do 

Governo do Estado neste município e teceu comentários críticos ao futuro Governador 

Jerônimo Rodrigues. Disse que, durante a apreciação das emendas relativas ao orçamento 

do Governo Federal, os vereadores desta Casa deveriam se reunir para conseguir recursos 

no Congresso Nacional. Por fim, registrou que era necessário cobrar aos deputados que 

tiveram votos neste município emendas parlamentares a fim de assegurar o 

desenvolvimento de Feira de Santana. Dando continuidade ao seu pronunciamento, o 

vereador Luiz Augusto de Jesus (UB) registrou que seguiria cobrando por investimentos do 

Governo do Estado neste município. Destacou esperar que Feira de Santana fosse 

contemplada por meio de emendas parlamentares e mencionou o futuro Deputado Federal 

Gabriel Nunes. Reiterou esperar que o futuro governador supracitado beneficiasse Feira de 

Santana e comentou sobre a necessidade de realizar reformas nos residenciais do “Minha 

Casa, Minha Vida”. Por fim, registrou que o Governo Municipal necessitava dos 

investimentos dos Governos Estadual e Federal. Em Pela Ordem, o parlamentar Flávio 

Arruda Morais (PSB) registrou a presença do seu amigo Hélio Almeida, na galeria da Casa. 

Em seguida, o vereador Edvaldo Lima dos Santos (MDB) disse que está indignado e ao 

mesmo tempo como ministro de evangelho tem que orar por certas pessoas. Em seguida, 

disse que pessoas ligadas a esquerda e pertencentes ao governo do Presidente da República, 

eleito, Luís Inácio Lula da Silva, a exemplo do ex-deputado federal José Genuíno teria 

afirmado em uma live que a esquerda segue armando um esquema para afrontar os 

evangélicos. O orador disse que mesmo antes de assumir o poder fica claro em uma live de 

José Genuíno as intenções do futuro governo. Uma das sugestões seria regular a igreja e 

apresentar algum tipo de restrição ao cristianismo. “Temos que tratar com muita habilidade 

par que eles não percebam que estamos tratando como perseguição a eles”, teria dito o ex-

deputado federal. Acrescentou que o ex-parlamentar também teria questionado as isenções 

fiscais concedidas às igrejas e a imprensa através do papel. O dirigente petista teria pregado 

uma reforma agrária no “ar”. Na referia live, o petista teria criticado a atuação dos líderes 

evangélicos que utilizam a TV e recomendou muito cuidado para não se descambar em uma 
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guerra santa. O tribuno lembrou que José Genuíno foi preso na década de 70 do século 

passado acusado de terrorismo e novamente preso no processo do “Mensalão”, o maior 

esquema de corrupção da história do Brasil. O vereador Edvaldo Lima dos Santos narrou 

que o petista teria dito “daremos jeito nesse povinho evangélico”. Argumentou que as 

igrejas usam os impostos para crescer. O orador informou que a igreja usa o dinheiro para 

construção de obras sociais aos mais pobres do país onde o Estado não consegue chegar 

tirando-as das drogas, da prostituição. Frisou que a turma do PT mal chegou ao poder e está 

querendo atrapalhar o crescimento dos evangélicos e nos vê como uma ameaça. Disse que 

enquanto eles estão com as armas materiais, os evangélicos estão com as armas espirituais. 

Acusou o PT de ser amigo dos dirigentes cubanos e nicaraguenses perseguidores dos 

cristãos. Criticou a suspensão das redes sociais do deputado federal mais votado do Brasil, 

Nikolas Ferreira, e do pastor André Valadão.  Pois, não querem escutar a verdade. Disse 

que agora não é mais permitido ter liberdade de pensamento, pois essa é a linha da esquerda 

doentia. Afirmou que apenas a esquerda se autointitula democrática. Revelou que conhece 

quem é o PT, pois veio do partido e que sua vida inteira militou no partido e sabe o que está 

falando. Disse que o partido está impondo a sua visão e que o Brasil precisa de debate e não 

de divisão. Afirmou que o País não será dividido porque os evangélicos continuarão 

orando. Realçou que o Brasil está como se fosse uma torcida. Uns ficam dentro do estádio e 

outros do lado de fora. Em aparte, o vereador Valdemir da Silva Santos disse que ouviu a 

live de Genuíno e que este deveria estar preocupado com o estouro do teto do gasto que o 

futuro governo fará. O orador prosseguiu afirmando que as manifestações que contestam a 

vitória do presidente eleito Luís Inacio Lula da Silva são democráticas e ordeiras. Em 

aparte, o vereador Fernando Dantas Torres interrogou ao tribuno se ele sabia quem foi que 

criou a Caminhada Evangélica? Respondeu que foi um projeto do então parlamentar 

Crivella e foi sancionado pelo ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva. Ex e futuro corrigiu 

o aparteante. Em aparte, o parlamentar Sílvio de Oliveira Dias, disse que a maioria dos 

evangélicos votaram no presidente da República eleito, Luís Inácio Lula da Silva e o que 

está se vendo são falsos profetas barganhando interesses próprios. Citou a passagem do 

evangelho na qual Jesus a respeito da arrecadação de impostos disse, “Daí a Cesar o que é 

de César”. O tribuno disse que a isenção de imposto está na lei e é correta. Acrescentou que 

os vereadores petistas desta casa não comungam com o pensamento de José Genuíno. 

Durante o discurso anterior, o presidente Fernando Dantas Torres reassumiu o comando da 

Mesa Diretiva. Em Pela Ordem, o parlamentar Ronaldo Almeida Caribé parabenizou o 

colega Sílvio de Oliveira Dias pela fala em aparte e registrou sua decepção com pastores 

que pedem dinheiro em troca de apoio a candidatos. Na sequência, o vereador Josse Paulo 
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Pereira Barbosa (PSC) afirmou que a fala dos edis Silvio de Oliveira Dias e Ronaldo 

Almeida Caribé estão equivocadas, pois não se pode comparar os homens de Deus com 

quem prega o nome de Deus em vão, que é uma pequena minoria que será julgada por 

Deus. Mudando o tema do seu discurso, afirmou que viu a entrevista do governador 

Jerônimo Rodrigues, ontem, no Acorda Cidade, no qual este ao ser questionado sobre Feira 

de Santana afirmou que será Governador para toda a Bahia, e sobre o Prefeito Colbert 

Martins da Silva Filho declarou que este terá o tratamento de oposição e não a cidade, isso 

significa que se Prefeito e o vereador Fernando Dantas Torres solicitarem uma audiência 

com o Governador, o último terá prioridade pois foi quem o apoiou. Destacou que o 

Prefeito deve ter tratamento de oposição mesmo porque o governador será o primeiro ou 

segundo “João Durval” de Feira de Santana tendo em vista que tem família na cidade. 

Continuando, afirmou que o Governador Jerônimo Rodrigues fará grandes obras em Feira 

de Santana. Em Pela Ordem, o edil José Marques de Messias opinou que o colega Josse 

Paulo Pereira Barbosa parece admirar o prefeito municipal, pois pronunciou o nome de 

Colbert Martins da Silva Filho várias vezes. Posteriormente, o Presidente desta Casa, edil 

Fernando Dantas Torres, suspendeu a presente Sessão por alguns minutos, oportunidade na 

qual concedeu a palavra, em Tribuna Livre, à Sra. Maria Conceição Borges Ferreira, 

Presidente do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras da Agricultura Familiar de 

Feira de Santana – BA, a qual discorreu sobre os diversos problemas enfrentados pelos 

habitantes da zona rural, bem como acerca da dificuldade para organizar as feiras da 

agricultura familiar neste município. Solicitou que os parlamentares desta Casa 

contribuíssem com a inserção da Feira Natalina do distrito de Tiquaruçu no Calendário 

Oficial do Município de Feira de Santana ao salientar que esta tinha o objetivo de gerar 

renda às comunidades rurais.   Reaberta a sessão, em Pela Ordem, o edil Edvaldo Lima 

dos Santos solicitou votação em bloco dos Projetos de Lei Ordinária nºs 88, 94 e 97/2022, 

porém o pleito foi acatado por unanimidade plenária apenas para os Projetos de Lei nºs 88 e 

97/2022. Em Questão de Ordem, o parlamentar Sílvio de Oliveira Dias solicitou votação 

em bloco de todas as matérias pautadas para a Ordem do Dia, o que não foi aceito. Na 

sequência, a primeira secretária, vereadora Luciane Aparecida Silva Brito Vieira, fez a 

leitura do Requerimento nº 249/2022, de lavra do edil Jhonatas Lima Monteiro, o qual pede 

“para que seja apresentado um posicionamento oficial a respeito da revogação da Seleção 

Pública Simplificada de Oficineiros para atenderem as oficinas do Programa Arte de 

Viver”. Durante a Ordem do Dia foram apreciadas as seguintes proposições: <Em 

Primeira Discussão, o Substitutivo ao Projeto de Lei Ordinária nº 52/2022, de autoria 

do edil Valdemir da Silva Santos, com Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e 



 

 

 

 

 
 

Feira de Santana 

CÂMARA  MUNICIPAL 
  Casa da Cidadania 

  

1112 

 
RD 2022118 

Redação – CCJR. Em votação, o Parecer e a proposição foram aprovados pela unanimidade 

dos vereadores presentes. Em declaração de voto, o autor usou a palavra. Em Pela Ordem, 

o vereador Edvaldo Lima dos Santos informou que existe uma lei de sua autoria e do ex-

vereador Luís Roberto da Silva Tourinho que proíbe o descarte de lixo eletrônico nas ruas 

da cidade. Na sequência, foram votados em bloco, em Primeira Discussão, os Projetos de 

Lei Ordinária nº 88 e 97/2022, respectivamente de iniciativa dos vereadores Sílvio de 

Oliveira Dias e Marcos Antônio dos Santos Lima, ambos com Pareceres da CCJR. Em 

votação, os Pareceres e os Projetos de Lei nºs 88 e 97/2022 foram aprovados pela 

unanimidade dos edis presentes. Em declaração de voto, os parlamentares Sílvio de 

Oliveira Dias, Petrônio Oliveira Lima e Edvaldo Lima dos Santos usaram a tribuna. Em 

Primeira Discussão, o Projeto de Lei Ordinária nº 94/2022, de autoria do parlamentar 

Ivamberg dos Santos Lima, com Pareceres da CCJR e da Comissão de Obras, Urbanismo, 

Infraestrutura Municipal, Agricultura e Meio Ambiente – COUIAMA. Em votação, os 

Pareceres e a matéria foram aprovados pela unanimidade dos vereadores presentes. Em 

declaração de voto, o autor e os edis Jurandy da Cruz Carvalho e Jhonatas Lima Monteiro 

fizeram uso da palavra. Em Pela Ordem, o edil Ivamberg dos Santos Lima parabenizou seu 

assessor Valdir pelo empenho empregado a fim de que esse projeto fosse concretizado. Em 

Pela Ordem, o edil José Carneiro Rocha solicitou constar em ata a presença do seu 

sobrinho, o Dr. Charles. Em Pela Ordem, o vereador Luiz Ferreira Dias registrou, em 

nome da Casa, a presença do Sr. Carlinhos Mocotó, o qual foi elogiado por vários 

vereadores>. Nada mais havendo por tratar, o Presidente desta Casa, Fernando Dantas 

Torres, declarou encerrada a presente Sessão, às onze horas e vinte minutos, sendo 

convocada outra para a amanhã, dia dez de novembro do ano em curso, à hora regimental, 

com a seguinte pauta: < matérias optas a votação >. Para constar, eu, Raquel de Jesus Lima 

Barros, Redatora de Debates desta Casa, lavrei a presente Ata que segue à apreciação 

plenária, na forma regimental.       

 


