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Ata da 29ª 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 02 de 

março de 2023. 

 

Aos dois do mês de março 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 nona Sessão Ordinária, referente 

à primeira Etapa, do terceiro 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, Flavio 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 Marcênio Silva, Petrônio Oliveira Lima, Ronaldo Almeida Caribé, 

Sílvio de Oliveira Dias e Valdemir da Silva Santos. Amparada pelo Regimento Interno, a 

vereadora Eremita Mota de Araújo (PSDB), Presidenta desta Casa, declarou aberta a 

presente Sessão e solicitou que o vereador Edvaldo Lima dos Santos (MDB) fizesse à 

leitura da Ata da Sessão anterior, visto que o edil Valdemir da Silva Santos (PV), segundo 

Secretário da mesa, por haver realizado uma cirurgia, não poderia realizar a leitura. Em 

seguida, a Ata da Sessão anterior foi aprovada por unanimidade dos edis presentes. Logo 

após, a Presidenta solicitou do terceiro Secretário, o vereador Edvaldo Lima dos Santos 

(MDB), a leitura das matérias previamente constantes para o Expediente do dia, que vão a 

seguir: <Projeto de Decreto Legislativo nº 07/2023 de autoria do edil Jurandy da Cruz 

Carvalho, que “Dispõe sobre a concessão do Título de Cidadão Feirense ao senhor 

Josivaldo Jildeon Santana Silva, e dá outras providências”. Requerimento nº 40/2023 de 

iniciativa do vereador Fernando Dantas Torres. Indicação nº 171/2023 de autoria do edil 

Valdemir da Silva Santos. Correspondências: Comunicação Interna nº 004/2023, datada 

de 28 de fevereiro do corrente ano, assinada pelo vereador Jhonatas Lima Monteiro, a qual 

justifica por motivo de saúde a ausência do referido vereador na Sessão Ordinária do dia 28 

de fevereiro do corrente ano. Ofício nº 003/2023, datado de 28 de fevereiro do corrente ano, 

assinado pelo Sr. João Rocha Sobrinho, Presidente da Associação Esperançar Novos 

Mundos (ASSENO), o qual solicita espaço na Tribuna Livre desta Casa Legislativa ao seu 



 

 

 

 

 
 

Feira de Santana 

CÂMARA  MUNICIPAL 
  Casa da Cidadania 

  

177 

 

RD 202329 

Presidente para se pronunciar quanto ao sofrimento de parcela da população feirense que 

sofre com fome, desemprego e falta de remédios para amenizar problemas com doenças 

crônicas, os quais não são fornecidos nas Unidades de Saúde do município. OF.SMT/Nº 

008/2023, datado de 27 de fevereiro do corrente ano, assinado pelo Sr. Cleudson Santos 

Almeida, Diretor Superintendente, o qual encaminha para apreciação desta Egrégia Casa da 

Cidadania, a documentação relativa à Receita e Despesa da Superintendência Municipal de 

Trânsito – SMT, referente ao mês de Janeiro/2023. OF. PROCON/Nº 069/2023, datado de 

17 de fevereiro do corrente ano, assinado pelo Sr. Antônio Maurício Santana de Carvalho, 

Superintendente – PROCON/FSA, o qual encaminha a esta Câmara Municipal os 

Balancetes de Despesa e Receita da Superintendência Municipal de Proteção e Defesa do 

Consumidor, referente ao mês de Janeiro de 2023>. Em Pela Ordem, o edil Edvaldo Lima 

dos Santos (MDB) disse não ter conhecimento das pautas a serem discutidas. No Horário 

destinado às Lideranças Partidárias, o vereador José Carneiro Rocha (MDB) iniciou 

falando sobre os projetos de leis de autoria do Governo Municipal que estão no arquivo 

morto desta Casa. Em Pela Ordem, o edil Jurandy da Cruz Carvalho (PL) pediu à 

Presidente Eremita Mota que desse atenção ao projeto de lei acerca da escola Serviço 

Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR), que se encontra na relação de projetos em 

mãos do vereador à tribuna, sendo de grande relevância para a agricultura da cidade e para 

o desenvolvimento da zona rural, e que solicita a liberação de uma área de terra no parque 

de exposições. De volta a palavra, o orador à tribuna disse que os projetos do executivo 

chegam a esta Casa e não estão sendo apresentado no plenário para serem debatidos. Citou 

que a Câmara pode até reprovar projetos, mas que estes precisam ser apresentadas para 

discussão, pois o Regimento é claro quando diz que os projetos que chegarem em regime de 

urgência, a Câmara tem cinco dias para dar o parecer e, em seguida, o Presidente desta 

Casa pautar. Destacou que durante a gestão do vereador Fernando Dantas Torres (PSD), 

como Presidente deste Legislativo, também acontecia isso, porém, o líder do governo não 

questionava, não cobrava, mas que ele, na condição de líder do executivo, não vai mais 

permitir que esses projetos fiquem no arquivo morto. Falou que a Presidente precisa seguir 

o Regimento, sob efeito de prevaricar, e que se for necessário vai recorrer à justiça para não 

permitir que os projetos sejam ignorados. Da lista de projetos ignorados citou: projeto de lei 

de 5 de setembro de 2022, de incentivo a inovação a tecnologia, a pesquisa científica e 

tecnológica no ambiente produtivo; projeto que autoriza o poder executivo a criar, sob 

forma de autarquia, o Distrito Industrial Municipal, e que chegou a este Legislativo na 

mesma data do anteriormente citado; no dia 16 de setembro também chegou o projeto de 

Lei que dispõe sobre a criação do Fundo Municipal de Turismo; há também o projeto de 
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Lei complementar que altera a denominação e a estrutura da Secretaria Municipal do 

Trabalho, Turismo e Desenvolvimento Econômico; em maio de 2022 chegou o projeto que 

altera a Lei 3930/2019, que organiza o Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil de 

Feira de Santana; no mesmo mês também chegou o Projeto que autoriza a implantação do 

polo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, projeto referenciado anteriormente pelo 

vereador Jurandy da Cruz Carvalho; projeto de Lei Complementar que altera a redação do 

Art. 14 da Lei Complementar n°11/2002, que também está no arquivo morto; projeto de lei 

que altera as disposições da Lei 3938, que autoriza a doação de terra a Justiça Federal;  e 

também o projeto de Lei Complementar que fala do empréstimo, e que em nome do 

governo solicita a Presidente que o paute, pois, independentemente de aprovação, precisa 

ser debatido. Em aparte, o vereador Marcos Antônio dos Santos Lima (UB) parabenizou o 

orador da tribuna por trazer esse assunto que era também uma das suas pautas para o dia, e 

disse que não entende qual o motivo dos projetos do executivo – projetos relevantes para a 

cidade de Feira de Santana, necessários serem apreciados – não estão em pauta no dia a dia 

no plenário da Câmara para que os vereadores, tanto da base quanto da oposição, como 

também os independentes, possam apreciá-los e votar. Em seguida, a Presidente Eremita 

Mota solicitou os projetos ao vereador em aparte, o qual destacou que são os mesmos 

citado pelo orador à tribuna. De volta a palavra, o edil José Carneiro quis deixar claro que 

eles não estão pedindo favor para pautar, pois sabe que é um dever de quem está presidindo 

à Casa. Disse que se no passado o vereador Luiz Augusto de Jesus (UB) não cobrava, 

respeita sua posição, mas que com eles, na condição de líderes do governo, não permitirão 

que continue da mesma forma, do contrário, vai ser necessário usar a justiça para fazer 

cumprir o que determina o Regimento, haja vista que não é justo que os projetos de lei 

cheguem a esta Casa e não sejam discutidos porque a Presidenta não pauta. Frisou que não 

quer que entendam como ameaça, mas sim uma reinvindicação justa e correta, já que o 

governo municipal está sendo prejudicado por ações mesquinhas por parte de quem dirige a 

Câmara, por não trazer para o amplo debate desta Casa os projetos de interesse, não do 

governo apenas, mas, sobretudo, do povo de Feira de Santana, e que um exemplo claro é a 

escola que será criada através do SENAR, mas que infelizmente a Câmara Municipal 

encontra-se nessa situação, daí, fica a reinvindicação em nome do governo. Solicitou a 

Eduardo Pimentel, Gerente Legislativo desta Casa, que providencie, porque as comissões 

têm 5 dias para dar parecer em projetos em regime de urgência. Finalizou dizendo acreditar 

que a Presidenta Eremita Mota vai pautar para a próxima Sessão os projetos que estão no 

arquivo morto desta Casa. Neste momento, a Presidente Eremita Mota de Araújo suspendeu 

a Sessão por dois minutos. Ao ser retomada, em Pela Ordem, o edil José Carneiro Rocha 
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(MDB) disse que a Presidente, Eremita Mota de Araújo, faz uso de ironia, mas uma ironia 

inapropriada –referindo-se a dois ofícios que foram recebidos pela Presidência e que 

solicitavam a devolução de dois projetos. Em seguida, o parlamentar José da Costa 

Correia Filho (PATRI) destacou que, apesar de gostar do ex-vereador Humberto Cedraz, 

não poderia deixar de comentar sobre o fato de o jornal pertencente a este, Folha do Estado 

da Bahia, não ter veiculado, na edição deste dia, a situação que ocorreu neste Parlamento no 

dia anterior, na qual servidores efetivos sofreram perseguições por parte de pessoas ligadas 

à atual gestão. Salientou que não foi publicada uma nota acerca da situação vivenciada 

pelos servidores efetivos e destacou que o referido ex-parlamentar deveria orientar os 

funcionários do citado periódico. Após isto, referiu-se ao Sr. João Vasconcelos ao relatar 

que este teve a oportunidade de notar os equívocos cometidos pelo Sr. Wellington Osório 

Modesto e Silva, advogado e Coordenador da Comissão de Transmissão de Governo desta 

Casa. Externou, ainda, que o referido advogado foi contratado sem haver processo 

licitatório para prestar serviços de assessoria jurídica nesta Casa. Registrou que a concessão 

do valor referente ao vale-alimentação aos servidores deste Legislativo foi estabelecida 

através da Resolução nº 535/2022, que “Altera a Resolução nº 496/2015, e dá outras 

providências” e, há vinte anos, os profissionais desta Casa recebiam o benefício. Comentou 

que o ex-Presidente deste Parlamento, vereador Fernando Dantas Torres, durante sua 

gestão, fez alterações na Resolução mencionada a fim de que servidores efetivos e 

comissionados recebessem o valor relativo ao vale-alimentação. Disse que, se a Presidente 

desta Casa, vereadora Eremita Mota de Araújo, tinha a intenção de elaborar um Projeto de 

Lei com o objetivo de melhorar aspectos relativos ao vale-alimentação, os servidores 

poderiam continuar recebendo o valor até que a nova proposição fosse apreciada durante a 

Ordem do Dia, o que não foi feito até o presente momento. Relatou que, através da Portaria 

nº 010/2023, a Presidente deste Legislativo afastou servidores efetivos da Gerência 

Financeira e frisou que os referidos profissionais, enquanto concursados e estatutários, 

tinham o direito de permanecer nas dependências deste Parlamento. Disse que concordava 

com o fato de que a Presidente desta Casa, vereadora Eremita Mota de Araújo, tinha o 

direito de adentrar aos diversos setores, entretanto, esta não podia averiguar bens 

pertencentes aos servidores. Denunciou o fato de servidores efetivos terem sido abordados 

por pessoas ligadas à atual gestão desta Casa sem que os devidos direitos fossem 

respeitados, o que fez com que uma servidora efetiva se sentisse constrangida e acabasse 

chorando. Destacou que, quando uma situação ocorria com a Presidente desta Casa, 

parlamentar Eremita Mota de Araújo, o fato era considerado como machismo, no entanto, 

com outras mulheres, isto não tinha validade. Ao mudar de assunto, externou que os 
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políticos, ao firmarem acordos consigo, deveriam cumprir suas promessas e/ou palavras e 

relatou que não tinha candidato a Prefeito Municipal para as próximas eleições. Neste 

momento, o edil Ronaldo Almeida Caribé (MDB) cedeu seu tempo de pronunciamento ao 

orador à tribuna, o qual foi aparteado pelo parlamentar José Carneiro Rocha (MDB), que 

explicou que a Presidente desta Casa recebeu um Ofício encaminhado pelo Prefeito 

Municipal, o qual solicitava a retirada de pauta de seis proposições. Dando continuidade ao 

seu pronunciamento, o orador à tribuna declarou que, em seu primeiro mandato como 

vereador, uniu-se ao Deputado Federal José Neto e, na oportunidade, a Base Comunitária 

da Polícia Militar foi implantada no bairro Rua Nova. Salientou que, atualmente, a referida 

base se tornou um posto policial e, com isso, a população do referido bairro sofria por conta 

dos tiroteios constantes e da falta de viaturas policiais. Destacou que, enquanto 

parlamentar, sempre defenderia o povo e enunciou que não estava tecendo críticas aos 

policiais militares, mas à situação. Ao concluir seu pronunciamento, disse que era 

necessário haver paz no bairro Rua Nova e salientou que o Prefeito Colbert Martins da 

Silva Filho deveria seguir propiciando melhorias ao povo feirense. Logo após, o vereador 

Edvaldo Lima dos Santos (MDB) disse que o governo federal deve deixar de olhar para o 

passado e governar o País. Lembrou que o atual governo brigou tanto com o ex-Presidente 

Jair Bolsonaro por baixar os combustíveis e a inflação, mas que hoje o governo do 

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, retomou a cobrança de impostos 

federais sob os combustíveis, alegando que não vai onerar a camada mais pobre da 

população. Lembrou que, no passado quando os combustíveis aumentavam, a oposição 

argumentava que os efeitos seriam em cascata e afetaria toda a população. Assinalou mais 

uma vez que o governo federal deveria deixar de olhar para o passado, pois poderia cometer 

equívocos. Classificou o governo federal de despreparado, movido pela ganância, pelo 

dinheiro para tentar cobrir a “PEC do Rombo de R$ 400 milhões”. Frisou que essa conta 

vai acabar chegando a todos, pobres e ricos. Em Pela Ordem, o vereador Fernando Dantas 

Torres informou à Mesa Diretiva que repassaria o tempo do PSD para o tribuno Edvaldo 

Lima dos Santos, que prosseguiu frisando que os deputados federais e senadores do PT 

votaram contra o Projeto de Lei que culminou com a redução dos preços dos combustíveis, 

cujo projeto só foi aprovado devido a articulação do presidente da Câmara dos Deputados, 

deputado federal Artur Lira. Informou que, segundo uma reportagem publicada no ano 

passado, o imposto da gasolina recai em maior monta na camada mais pobre da população. 

“Agora argumentam que os pobres não vão sentir nada, porque pobre não tem carro”, 

complementou o orador. O tribuno acrescentou que tal argumentação é um desrespeito com 

a população humilde. Em aparte, o vereador Fernando Dantas Torres (PSD) lembrou que 
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no governo Bolsonaro, a gasolina chegou a ser vendida à R$ 10,00 e hoje custa 

aproximadamente R$ 6,00. Lembrou que a desoneração dos impostos dos combustíveis 

estava prevista até dezembro passado e classificou a ação de eleitoreira. O tribuno Edvaldo 

Lima dos Santos também foi aparteado pelos vereadores Luiz Augusto de Jesus (UB), que 

observou que a Petrobras obteve os maiores lucros nos últimos anos, R$ 180 bilhões, 

mesmo o governo retirando a cobrança dos impostos; por Jhonatas Lima Monteiro (PSOL), 

que assinalou que o problema no preço dos combustíveis não é os impostos, mas sim a 

paridade com os preços internacionais imposta como política de preços da Petrobras desde 

2016; e por Marcos dos Santos Lima, que lamentou o fato do governo federal impor a volta 

dos impostos nos combustíveis. Na sequência, o vereador Jhonatas Monteiro (PSOL) 

discorreu que como é de conhecimento público, um vereador do segundo maior município 

do estado do Rio Grande do Sul, Caxias do Sul, diante de uma operação que “desmontou” 

um esquema de trabalho escravo, tecnicamente falando, trabalho análogo ao da escravidão 

de mais de 200 trabalhadores baianos, realizou declarações nas quais não só defendeu o 

trabalho escravo, como também vitimizou as vinícolas e as empresas que atuam com este 

tipo de trabalho, praticando abertamente a xenofobia, descrevendo-a como aversão a quem 

é estrangeiro, ou de outra região, contra nordestinos em geral, assim como praticou 

racismo, quando associou a questão da limpeza e maior trabalho aos argentinos; e a 

preguiça, a desorganização, e a sujeira aos baianos. Declarou que é importante que se reflita 

sobre este episódio, o qual não é um fato isolado, pois na própria Serra Gaúcha descobriu-

se outro lugar que foi interditado pela Prefeitura, também em condições análogas à 

escravidão. Afirmou que tais situações parecem distantes, mas na verdade em Feira de 

Santana já ocorreram episódios parecidos na construção civil e em outros pontos de 

atividade, desta forma é um problema muito mais presente do que se imagina. Disse que até 

o partido do dito vereador, Patriota, o expulsou, porque mesmo em um partido que se diz de 

direita deve existir um limite. Continuando, afirmou que a Bahia tem presença vergonhosa 

nos rankings da escravidão, e que tais situações ocorrem porque existe um aliciamento, que 

também merece fiscalização e atuação do poder público, inclusive do próprio município 

para impedir que situações como esta se repitam. Posteriormente, o parlamentar Ronaldo 

Almeida Caribé (MDB), utilizando-se do tempo cedido pelos edis Eremita Mota de 

Araújo (PSDB), Petrônio Oliveira Lima (REP) e Luiz Ferreira Dias (AVANTE), disse que 

não concederia apartes e solicitou que seus pares prestassem atenção na sua fala. Em 

seguida, destacou que vem de família de origem humilde e que não queria ser candidato a 

vereador, e que pessoas que o conhece sabem de seu caminhar e de seu lema de fazer o bem 

sem olhar a quem. Citou que precisou ouvir pessoas, a Deus, para então colocar seu nome a 
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apreciação em 2016. Relatou que foi eleito em 2016, e que passou por dificuldades, 

armações e traições. Ressaltou que todos que lhe traíram estão passando mal com Deus. 

Frisou que tenta ser autêntico nas redes sociais e que por isso, em alguns momentos, perde 

seguidores. Salientou que conversa indistintamente com todas as pessoas, tanto as boas 

quanto aquelas que por algum momento seguiram o caminho ruim. Acrescentou que tem 

amigos, colegas, parentes policiais e que é guiado por Deus, e segue cumprindo a sua 

missão. Frisou que se qualquer outro ser humano tirar a sua vida é porque já a cumpriu. 

Emocionou-se ao falar do seu filho ao qual disse amar muito. Revelou que passou esse 

tempo conversando e dialogando e foi reeleito quando treze vereadores da legislatura 

anterior não conseguiram renovar o mandato. Confessou que passou seis meses sem 

diálogo ou entendimento com o prefeito municipal de Feira de Santana, Colbert Martins da 

Silva Filho, e aproximou-se do grupo político liderado pelo ex-Presidente desta Casa, o 

vereador Fernando Dantas Torres, e que com este, certa vez chegou a bater boca em uma 

reunião realizada num restaurante, mas teve muita calma. Revelou ainda que continuou 

ouvindo-o, conversando para eleger a Presidente, vereadora Eremita Mota de Araújo, e que 

agora faz parte da Mesa Diretiva. Disse que, ao circular nas favelas da periferia, tem ouvido 

muitas críticas para com os vereadores desta Casa, sem citarem nomes, taxando a 

composição da Câmara de Vereadores como “ridícula”, e a nível nacional sendo vista como 

“chacota”. Reclamou que vários blogs propagam as imagens dos vereadores e pegam 

palavras em deslizes pronunciadas no calor da discussão e sem pensar, além disso fazem 

montagens com as falas dos parlamentares. Revelou que manteve conversa com o filho da 

Presidente, vereadora Eremita Mota de Araújo, empresário Yuri Guimarães e com o Ex-

Presidente desta Casa, vereador José Carneiro Rocha, sobre a questão. Porém, devido as 

matérias veiculadas no dia anterior sobre a Câmara Municipal de Feira de Santana, em 

especial pelo repórter Paulo José e o ancora do Acorda, radialista Cidade Dilton Coutinho, 

resolveu se pronunciar. Refletiu que as questões estão se tornado pessoais e as brigas estão 

prejudicando o seu trabalho em benefício da população periférica. Assinalou a necessidade 

em ter um espaço de paz e de comunhão. Revelou que foi o primeiro edil a solicitar 

aumento de salário para os servidores efetivos e para os assessores, pois estes precisam 

suprir as suas necessidades básicas. Reclamou que o clima tenso está o prejudicando e que 

ao representar a Casa da Cidadania numa cerimônia em um Batalhão, deparou-se com 

soldados falando da Câmara. Enfatizou que o vereador Luiz Augusto de Jesus apresentou 

um projeto que ficou conhecido como “Antibaixaria”, mas que o povo está a dizer que 

“Antibaixaria” é a Câmara Municipal, ante isso, é preciso refletir se é isso que a sociedade 

feirense quer ouvir. Logo após, disse concordar com a vereadora Eremita Mota de Araújo 
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quanto a documentos da Câmara de que têm que ficar na Casa da Cidadania, e que 

documentos pessoais as pessoas têm que deixar em casa. Citou a matéria do jornal Folha do 

Estado na qual informa que R$ 615.000,00 de contrato foi publicado e que a vereadora 

Eremita Mota não sabia, e que constava no sistema. Afirmou que se a Presidente trabalhar 

na legalidade contará com o seu voto, mas, se for contra, não terá o seu apoio por fazer 

parte da Mesa Diretiva. Antecipou que na próxima semana vai abordar algo cujo teor não 

foi antecipado, mas, disse que não concorda com pessoas que vão para reuniões e gravam 

as conversas, pois isto, configura-se falta de ética. Revelou que em um café da manhã com 

uma jornalista ouviu que tem futuro político, mas precisa controlar o nervoso. Na 

sequência, o parlamentar Silvio de Oliveira Dias (PT) saudou o Sr. Robson Batista, 

morador do bairro Cidade Nova, ao registrar a presença deste na galeria desta Casa e 

comentou que o pai deste era seu grande amigo e incentivador. Aproveitou a oportunidade 

para frisar, brevemente, sobre a trajetória de vida do pai do referido senhor, bem como 

acerca de sua atuação política e perseguições sofridas. Em seguida, registrou que no dia 

anterior participou da 12º Conferência Municipal de Saúde para representar esta Casa, 

oportunidade na qual foram discutidos vários temas importantes para a saúde deste 

município. Relatou que um dos temas abordados foi a construção do Hospital Municipal de 

Feira de Santana, algo cobrado por toda a população feirense, sobretudo pelos 

parlamentares, os quais, durante a apreciação da Lei Orçamentária Anual – LOA, exercício 

2023, destinaram os recursos financeiros necessários para a obra. Enunciou que, nos 

últimos anos, entre as regiões Norte/Nordeste, Feira de Santana teve o maior investimento 

estadual na área da saúde por meio da construção do Hospital Estadual da Criança – HEC e 

da ampliação do Hospital Geral Clériston Andrade – HGCA, frisando que era necessário ter 

maior investimento na atenção básica desta cidade. Registrou que, durante o evento, se 

pronunciou acerca das questões relativas à saúde deste município, bem como externou que 

não poderia deixar de comentar sobre a alteração da direção do HGCA ao frisar que, na 

semana passada, a enfermeira Cristiana França foi nomeada para assumi-la. Desejou que 

esta fizesse uma excelente gestão, tão humanizada quanto a administração do Sr. José 

Carlos de Carvalho Pitangueira, ex-diretor da unidade de saúde supracitada. Aproveitou a 

oportunidade para enaltecê-lo devido às mudanças feitas por este no que concernia ao 

atendimento humanizado e à valorização dos profissionais que atuavam na unidade de 

saúde. Por fim, salientou que toda a população feirense agradecia ao referido senhor pelo 

trabalho prestado por este na administração do HGCA e explicou que este se afastou por 

motivos médicos. Logo após, o edil Luiz Ferreira Dias (AVANTE) congratulou o 

vereador Silvio de Oliveira Dias pelo seu discurso, assim como parabenizou o Hospital 
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Geral Clériston Andrade por ser referência em Feira de Santana. Acrescentou que é preciso 

a construção de um Hospital Municipal para a cidade de Feira de Santana, pedido o qual 

veem reiterando com frequência. Parabenizou a gestão do ex-diretor, Sr. José Carlos de 

Carvalho Pitangueiras, no Hospital Geral Clériston Andrade, pelo atendimento prestado à 

população, e afirmou que espera que a nova diretora, Sra. Cristiana França, também realize 

um bom trabalho, pois a situação da saúde nesta cidade “pede socorro”, tendo em vista a 

situação difícil das UPAs (Unidades de Pronto Atendimento). Declarou que para conseguir 

uma consulta em certas especialidades é preciso agendar e esperar por trinta, sessenta ou 

noventa dias. Acrescentou que estão em situação difícil também àqueles que precisam de 

regulação e não conseguem. Por isso, solicitou que a Secretária de Saúde do Estado da 

Bahia e o governador Jerônimo Rodrigues tenha um olhar atento à saúde em Feira de 

Santana, assim como solicitou um olhar atento aos PSF (Posto de Saúde da Família) pelo 

Prefeito Colbert Martins da Silva Filho. Disse que no HGCA é preciso que ocorram 

cirurgias eletivas, o que será realizado através da parceria entre o deputado José Neto e o 

governador Jerônimo Rodrigues. Por fim, solicitou ao edil Luiz Augusto de Jesus para que 

possa solicitar junto ao Prefeito uma parceria com o governador do estado para melhorar a 

saúde do município. Ressaltou que faz parte da Comissão de Saúde, Assistência Social e 

Desporto desta Casa, juntamente com o vereador Silvio de Oliveira Dias, e que seu telefone 

não para de tocar devido às solicitações da população por atendimento. Desta forma, 

solicitou mais atenção do Prefeito municipal à saúde. Em Pela Ordem, o vereador Luiz 

Augusto de Jesus requereu que se registrasse a presença na galeria desta Casa, do músico 

Duda da Quixabeira da Matinha. Neste momento, o comando da Mesa Diretiva foi passado 

para a Primeira Secretária, a vereador Luciene Aparecida Silva Brito Vieira. Em seguida, o 

vereador Josse Paulo Pereira Barbosa (PSC) congratulou a vereadora Luciane Aparecida 

Silva Brito Vieira (MDB) pela atuação desta neste município e, em seguida, teceu 

comentários críticos ao vereador do município Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, Sr. 

Sandro Fantinel, o qual, em um de seus pronunciamentos, ofendeu os cidadãos que 

trabalhavam em situação análoga à escravidão em vinícolas gaúchas quando estes, na 

verdade, eram vítimas. Salientou que as pessoas foram discriminadas pelo referido 

parlamentar e citou trechos do discurso proferido por este ao salientar que era necessário 

respeitar os cidadãos. Em aparte, o edil Fernando Dantas Torres (PSD) concordou com o 

orador à tribuna. Dando continuidade ao seu pronunciamento, o parlamentar Josse Paulo 

Pereira Barbosa (PSC) relatou que o referido vereador de Caxias do Sul deveria estar preso 

e comentou que conhecia um dos cidadãos que foi subjugado por conta da situação, pois 

este era oriundo do distrito de Jaguara, e salientou que, ainda nesta semana, o visitaria para 
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prestar o apoio necessário. Congratulou, ainda, o Prefeito Colbert Martins da Silva Filho, 

bem como o Secretário Municipal de Desenvolvimento Social, Sr. Antônio Carlos Borges 

Júnior, pelo apoio prestado por estes às pessoas que enfrentaram a situação mencionada. 

Colocou-se à disposição para ajudar as vítimas e enalteceu este estado ao mencionar 

baianos que se destacavam no cenário nacional. Ao concluir seu pronunciamento, salientou 

que, na próxima semana, apresentará uma Moção de repúdio ao vereador Sandro Fantinel. 

Neste momento o comando da Mesa Diretiva foi reassumido pela Presidente Eremita Mota 

de Araújo. Logo após, o vereador Jurandy da Cruz Carvalho (PL) agradeceu ao prefeito 

municipal de Feira de Santana, Colbert Martins da Silva Filho, por não ter vetado as 

emendas do orçamento aprovado por esta Casa Legislativa destinadas à zona rural, pois, o 

orçamento da Secretaria Municipal de Agricultura saltou de R$ 7 milhões para R$ 41 

milhões. Lembrou que os vereadores Ivamberg dos Santos Lima (PT) e Sílvio de Oliveira 

Dias (PT) contribuíram ao apresentar emendas no sentido de desenvolver a zona rural. 

Elencou algumas ações que poderão ser empreendias, tais como aquisição de máquinas 

agrícolas, recuperação de solo, piscicultura e demais demandas da zona rural. Assinalou 

que o homem do campo ainda não é tratado como merece, mas que agora tem um vereador 

que além de ser oriundo da zona rural, também lá é residente. Após, agradeceu ao Prefeito 

Colbert Martins da Silva Filho pelo patrolamento das estradas viciais das localidades 

Cruzeiro, Vera Cruz e Gamelerinha – todas situadas no distrito Governador João Durval 

Carneiro. Disse que o vereador Luiz Augusto de Jesus não sabe se quer quem foi que 

forneceu o cascalho para o patrolamento. Em aparte, o edil Luiz Augusto de Jesus disse que 

não entraria em celeuma e que as indicações partiram do seu mandato, do vereador José 

Carneiro Rocha e da comunidade. Acrescentou que o trabalho está sendo feito com 

máquinas do governo municipal e que ninguém é dono de obras. Por sua vez, o orador 

Jurandy da Cruz Carvalho disse que o edil Luiz Augusto informou nas redes sociais que as 

iniciativas partiram do seu mandato, mas que na verdade este mentiu. Posteriormente, o 

edil Ivamberg dos Santos Lima (PT) afirmou que a forma como os trabalhadores baianos 

foram tratados nas vinícolas do Rio Grande do Sul foi repudiada por todos os edis. 

Declarou que assim que o Secretário de Justiça e Direitos Humanos do Estado da Bahia 

soube da situação, entrou em contato com o Secretário do Estado do Rio Grande do Sul e 

tomou todas as providências cabíveis no sentido de acolher estes trabalhadores e os tratar 

de forma digna. Afirmou que este acolhimento, além de trazer os trabalhadores para seu 

estado de origem, ofereceu atendimento médico, psicológico, acompanhamento individual 

em suas necessidades, e encaminhamento para inserção no mercado de trabalho. Além 

disso, iniciou-se uma investigação para identificar as pessoas que têm a verdadeira culpa do 
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que aconteceu no Rio Grande do Sul. Afirmou que os baianos são trabalhadores, acordam 

cedo e trabalham incansavelmente, muito diferente do que o vereador do Rio Grande do Sul 

disse: que os baianos são preguiçosos e só fazem festas. Afirmou que nós fazemos festas 

também, pois existe uma coisa chamada saúde mental, que precisa ser cuidada. Declarou 

que o vereador que falou mal dos baianos é xenofóbico, bairrista, foi expulso do partido, e 

vai perder seu mandato, pois o Governo do Estado abriu processo contra ele e suas 

palavras. Afirmou que o que deve ser feito é acolher estas pessoas para que situações 

pparecidas aconteçam novamente. Por fim, parabenizou o Secretário Felipe Freitas e o 

governador Jerônimo Rodrigues pela atuação nesta causa. Em aparte, o edil Flávio Arruda 

Morais declarou que os edis devem ter consciência do que é dito na tribuna, pois podem 

responder por suas falas. No momento destinado ao Grande Expediente, o vereador José 

da Costa Correia Filho (PATRI) se dirigiu a Presidenta da Casa para pedir que a 

parlamentar resolva os problemas dos servidores efetivos e assessores, e que é preciso ser 

transparente e valorizar o pessoal. Disse que alguns vereadores vão à mídia fazer denúncias 

e não dizem os nomes. E que tem um acordo com sua equipe de assessores de que cada um 

pode fazer sua parte em ajudar o próximo, fazer o bem com o que tem em mãos, e que esse 

é um tipo de conduta que ele procura ter, pois entende que para ele se reeleger é preciso 

ajudar quem precisa, e se seus assessores se postam de tal forma, consequentemente estará 

ajudando-o a exercer seu trabalho e a se reeleger. Aproveitou para chamar a atenção a 

conduta de um assessor de um vereador – sem citar nome – dizendo que ele foi gastar o 

vale do ticket alimentação de dezembro, no valor de R$1.500,00, no Morro de São 

Paulo/BA, e que, enquanto isso, os seus assessores colaboram ajudando quem precisa. 

Informou que recentemente o cantor Nino Coutinho divulgou um PIX para ajudar uma 

senhora que teve um braço cortado e uma filha assassinada por um parente próximo. Falou 

que solicitou um de seus assessores a fazer uma visita essa senhora. Disse que sempre 

procura ajudar alguém e que as vezes fica até negativado, porém entende que é assim que 

ele vai conseguir se reeleger sem comprar votos. Proferiu que precisa de 4 mil votos para 

ser reeleito como vereador e que vota contra aumentar as cadeiras da Casa, pois nenhum 

partido pequeno te quer, então também não vai deixar nenhum partido pequeno tirar seu 

mandato, deste modo, enfatizou a necessidade de continuar sendo os 21 vereadores, e que 

vota contra qualquer uma proposta que seja pautada com o objetivo de aumentar as 

cadeiras. Oportunamente, a Presidente desta Casa, vereadora Eremita Mota de Araújo, 

consultou os parlamentares quanto à possibilidade de apreciar, em bloco, os Projetos de 

Decreto Legislativo nºs 033 e 052/2022, respetivamente, de lavra dos edis Ivamberg dos 

Santos Lima e José Marques de Messias, o que foi aprovado por unanimidade dos 
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presentes. Neste momento, a Presidente Eremita Mota informou aos edis que a reunião da 

Mesa Diretiva está marcada para a próxima segunda-feira, às 14:30. Em Pela Ordem, o 

vereador Luiz Augusto de Jesus solicitou inscrição em Explicações Pessoais. 

Posteriormente, foi seguido pelos edis Josse Paulo Pereira Barbosa e Marcos Antônio dos 

Santos Lima. Na Ordem do Dia, foram apreciadas as seguintes proposições: <Em 

primeira discussão, o Projeto de Lei Ordinária nº 09/2022, de autoria do edil Ivamberg 

Lima dos Santos, com Parecer exarado pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação – 

CCJR, em votação, aprovado por unanimidade dos presentes. Em votação à proposição, 

esta foi aprovada por maioria dos presentes, com voto contrário do parlamentar Edvaldo 

Lima dos Santos. Em declaração de voto, franqueou-se a palavra ao autor da matéria. Em 

Pela Ordem, o edil Edvaldo Lima dos Santos registrou seu voto contrário à proposição 

mencionada. Em Pela Ordem, o vereador Josse Paulo Pereira Barbosa declarou que 

destinaria voto contrário à proposição supracitada e afirmou que os parlamentares que 

faziam parte da bancada evangélica apresentariam uma Emenda a fim de suprimir o artigo 

6º daquela. Em Pela Ordem, o edil Ivamberg dos Santos Lima comentou que as pessoas 

não compreendiam o teor das proposições. Em primeira discussão, o Projeto de Lei 

Ordinária nº 40/2022, de autoria do parlamentar Flávio Arruda Morais, com parecer 

exarado pela CCJR, em votação, aprovado por unanimidade dos edis presentes. Em votação 

à matéria, esta foi aprovada por unanimidade dos presentes. Vale registrar que, ainda em 

votação, franqueou-se a palavra ao autor e ao edil Fernando Dantas Torres. Em Pela 

Ordem, o vereador Josse Paulo Pereira Barbosa declinou de fazer uso da palavra durante as 

explicações pessoais ao justificar que se ausentaria da presente Sessão para ir ao médico. 

Conforme deliberação plenária, antes do início da Ordem do Dia, em discussão única e em 

bloco, os Projetos de Decreto Legislativo nºs 33 e 52/2022, respectivamente, de autoria 

dos vereadores Ivamberg dos Santos Lima e José Marques de Messias, ambos com 

Pareceres exarados por Comissão Especial para Análise de Concessão de Honraria, em 

votação, aprovados por unanimidade dos edis presentes. Em votação às proposições 

mencionadas, estas também foram aprovadas por unanimidade dos presentes. No momento 

destinado às Explicações Pessoais, concedeu-se oportunidade de pronunciamento ao edil 

Luiz Augusto de Jesus. Em Questão de Ordem, o parlamentar Jurandy da Cruz Carvalho 

teceu comentários críticos ao edil Luiz Augusto de Jesus ao salientar que este, atualmente, 

era suplente. Em Questão de Ordem, o vereador Luiz Augusto de Jesus rebateu o edil que 

lhe antecedeu ao afirmar que, nas últimas eleições, obteve mais votos do que este. Em Pela 

Ordem, o vereador Flávio Arruda Morais solicitou que o Projeto de Lei nº 13/2022, 

subscrito por diversos edis, fosse colocado em pauta, oportunamente, em segunda 
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discussão>. Nada mais havendo por tratar, a Presidente desta Casa, a vereadora Eremita 

Mota de Araújo, declarou encerrada a presente Sessão, às dez horas e cinquenta e quatro 

minutos, sendo convocada outra para a próxima terça-feira, dia sete de março do ano em 

curso, à hora regimental. Para constar, eu, Rodrigo Reis Carvalho, Redator de Debates 

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


