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Ata da 32ª Sessão Ordinária da Câmara 

Municipal de Feira de Santana, Estado da 

Bahia, referente à 3ª Etapa, do 1º Período, 

da 19ª Legislatura, realizada no dia 09 de 

março de 2023. 

 

Aos nove dias 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 trigésima segunda Sessão 

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

qual compareceram os parlamentares 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 Antonio 

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, a vereadora Eremita Mota de Araújo, e solicitou ao segundo Secretário, vereador 

Valdemir da Silva Santos, a leitura da Ata da Sessão anterior a qual após ser submetida a 

apreciação do Plenário foi aprovada pela unanimidade dos parlamentares presentes. 

Prosseguindo, a Presidente, vereadora Eremita Mota de Araújo, solicitou que o terceiro 

Secretário, vereador Edvaldo Lima dos Santos, que procedesse a leitura do Expediente do 

Dia que vai a seguir: <Pareceres nºs 010, 011, 013 e 014/2023, todos exarados pela 

Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR), opinando, respectivamente, pelo 

deferimento dos Projetos de Lei Complementar nºs 001/2023 e 02/2023 de autoria do 

Prefeito Colbert Martins Filho; Projeto de Lei Ordinária nº 06/2023, de lavra do vereador 

Fernando Dantas Torres e Projeto de Lei Ordinária nº 07/2023, de iniciativa do edil 

Ivamberg dos Santos Lima. Requerimento nº 042/2023, de autoria do vereador Edvaldo 

Lima dos Santos. Indicações nºs 226 a 229/2023 e nºs 230 a 232 de iniciativa do edil 

Flávio Arruda Morais e Valdemir da Silva Santos. Moção nº 031/2023, de iniciativa do 

parlamentar Silvio de Oliveira Dias>. Em Pela Ordem, o vereador Pedro Cícero Marcênio 

Silva (Cidadania) pediu que no final da Sessão fosse observado um minuto de silêncio pelo 

falecimento do empresário e empreendedor Modezil Cerqueira, Ex-Secretário de Finanças 

nos anos 70, da Prefeitura Municipal de Feira de Santana, diretor e presidente da TV Subaé, 
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que faleceu no presente dia, às 4h em Salvador. Durante a leitura do expediente do dia, em 

Pela Ordem, o vereador Fernando Dantas Torres (PSD) também solicitou que seja 

decretado um minuto de silêncio ao falecimento do empresário feirense, o Sr. Modezil 

Cerqueira.  Em Pela Ordem, o vereador Valdemir da Silva Santos pediu para registrar a 

presença de seu amigo Ronaldo, que se encontrava na Galeria desta Casa. Na sequência no 

Horário das Lideranças Partidárias, o vereador Edvaldo Lima dos Santos (MDB), 

disse que já estamos no mês de março e o governo federal do PT e mudou muita coisa. 

Citou o aumento no preço da gasolina, o cancelamento do saque aniversário do FGTS, 

aumentou o salário mínimo em apenas R$ 18,00, acabarão com o décimo terceiro salário do 

Bolsa Família criado pelo ex-presidente Jair Messias Bolsonaro e para quem gosta de jogar 

vão taxar as apostas dos games, aumentar  a contribuição dos micro empreendedores 

individuais (MEI), aumentaram a conta de energia, criaram a crise diplomática entre os 

Estados Unidos e Israel por causa dos navios de guerra do Irã ancorados no Rio de Janeiro, 

a Amazônia bateu recorde de desmatamento no mês de fevereiro, a Petrobras se 

desvalorizou em R$ 15 bilhões, e aumentou os impostos em cigarros e cerveja. O orador 

frisou que concorda com as duas últimas medidas.  Disse que alguns eleitores do PT já 

estão arrependidos, pois teriam votado no partido porque Bolsonaro era muito “grosso” e 

falava palavrões, mas fazia o que era certo. O tribuno afirmou que agora a população vai ter 

que aguentar o “manso” com a criação de diversos impostos principalmente na gasolina. 

Ironicamente parabenizou o presidente Luís Inácio Lula da Silva. Em Pela Ordem, o 

vereador Edvaldo Lima dos Santos destacou que em sua listagem está o aumento do cigarro 

e da bebida, e que nesses itens ele é a favor que aumente os impostos. Em seguida, o edil 

José da Costa Correia Filho (Patriota), cumprimentou os presentes na Casa e disse que 

estaria fazendo um ofício requerendo ao prefeito municipal de Feira de Santana, Colbert 

Martins da Silva Filho, maiores informações sobre a organização da Micareta de Feira, pois 

na noite anterior havia recebido no bairro Rua Nova, onde reside, uma comissão dos 

barraqueiros que demonstraram-se preocupados em garantir os pontos de venda na micareta 

de Feira de Santana, queixavam-se que não havia informação suficiente para os pequenos 

comerciantes até o momento. Ressaltou que hoje pela manhã recebeu novamente visitas de 

outros feirantes que estão na mesma situação. Ponderou que no ofício irá pedir 

encarecidamente ao prefeito que se solidarize e priorize os vendedores locais nos pontos 

que serão distribuídos para vendas de comidas e bebidas na Micareta de Feira, para que não 

sejam tirados os direitos dos trabalhadores feirenses. Disse esperar que a organização da 

festa seja eficiente e rápida no que tange às demandas desses trabalhadores. Finalizou seu 

discurso dizendo que se sentiria honrado, caso o prefeito atendesse seu pedido, que nada 



 

 

 

 

 
 

Feira de Santana 

CÂMARA  MUNICIPAL 
  Casa da Cidadania 

  

215 

 

RD 202332 

mais é que um pedido também do povo feirense. Posteriormente, o vereador Luiz Augusto 

de Jesus (UB) registrou que, no próximo domingo, às dezesseis horas, ocorrerá uma 

reunião no bairro Conceição, na Rua Sumaré, nº 111, oportunidade na qual algumas 

autoridades estarão presentes, inclusive o deputado federal Gabriel Nunes. Disse que 

diversas lideranças políticas também participarão da referida reunião, a qual terá por 

objetivo tratar sobre as melhorias, demandas e projetos em andamento neste Município. 

Salientou que, infelizmente, as pessoas teciam diversas críticas, entretanto, pouco 

comentavam sobre as benfeitorias realizadas neste Município. Ressaltou que, durante a 

reunião supracitada, os habitantes da localidade terão a possibilidade de apresentar seus 

pleitos e demandas. Em seguida, afirmou que entraria em contato com o senhor Moacir 

Lima dos Santos, secretário municipal de Prevenção à Violência, para solicitar a instalação 

de uma câmera de monitoramento no bairro Conceição, na Rua Heitor Villa Lobos, em 

frente à Praça Antônio Melo, a qual foi viabilizada através de emenda parlamentar 

destinada pelo ex-deputado Federal José Nunes. Salientou, ainda, que a quadra esportiva 

que estava sendo construída na mesma região foi viabilizada através de emenda do saudoso 

ex-deputado federal Irmão Lázaro e de recursos próprios deste Município. Disse, ainda, que 

destinou emenda impositiva para a construção de um campo de futevôlei na localidade 

mencionada a fim de beneficiar a comunidade. Ressaltou que a câmera de monitoramento 

auxiliará na redução dos índices de criminalidade da região, de modo que as pessoas se 

sentirão seguras. Ao finalizar seu pronunciamento, afirmou que o módulo policial da região 

foi construído com o apoio de lideranças políticas, bem como de comerciantes e da 

população, e sugeriu que a Polícia Militar fizesse rondas constantes na localidade para 

coibir o avanço da violência no bairro Conceição. Posteriormente, o vereador Pedro 

Cícero Marcênio Silva (Cidadania) cumprimentou a Presidente, os demais vereadores e a 

todos os outros presentes. Iniciou direcionando-se ao vereador Josse Paulo Pereira Barbosa, 

mencionando que seu pai que sempre dizia para que ele jamais assinasse qualquer 

documento sem antes lê-lo, para que não corra o risco de assinar a própria sepultura. Dessa 

forma, afirmou o orador que tem o direito de ler qualquer documento antes de assinar e, 

exatamente por esse motivo, não assinou o documento que instaurará uma possível CPI 

encabeçado pelo referido vereador. Segundo o orador, caberia ao edil Josse Paulo Pereira 

Barbosa buscar o diálogo de modo a apresentar a documentação com antecedência. Em 

aparte, o edil Luiz Ferreira Dias, referindo-se ao documento, disse tê-lo recebido há pouco 

e, segundo o parlamentar Flávio Arruda Morais, trata-se de um requerimento da 

Superintendência Municipal de Trânsito – SMT e nada tinha a ver com CPI. Do contrário 

solicitaria o aparteado que o vereador Josse Paulo Pereira Barbosa suprimisse o seu nome 
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do documento. Ao retomar o discurso, o orador informou que no dia antecedente esteve a 

visitar, por vota das 15:00h, a policlínica do bairro Feira X e lá presenciou uma situação 

muito complicada, pois está a faltar os medicamentos para os pacientes. Sendo assim, 

apelou ao orador à tribuna que o Prefeito solicitasse à Secretária de Saúde que se dirigisse à 

situada policlínica a fim de averiguar a situação. Segundo o vereador, trata-se de uma 

policlínica que atende centenas de pessoas, atendendo a bairros como Viveiros, Jussara, da 

região dos Três Riachos, Muchila e vários outros. Ao vereador José Carneiro Rocha, 

enquanto líder do Governo, solicitou o orador que passasse diretamente ao Prefeito Colbert 

Martins toda a situação, que tem inviabilizado muitos atendimentos. Em seguida, o 

vereador Ivamberg dos Santos Lima (PT), em tempo cedido pelo vereador Emerson 

Costa dos Santos (DC), declarou que gostaria de esclarecer sua fala de ontem. Discorreu 

que os funcionários tanto da Saúde como da Educação que estão trabalhando desde o dia 

dez de janeiro sem nenhum vínculo empregatício. Sobre isto afirmou que uma coisa é a 

empresa terceirizada não pagar, nesta situação se acontecer qualquer coisa com o 

funcionário existe algo para respaldar legalmente e previdenciariamente. Agora se a 

empresa já rescindiu o contrato, pagou todos os encargos trabalhistas, não tem nenhuma 

empresa que contratou esses funcionários e a Secretaria de Saúde assim como a da 

Educação dizem que o empregado deve continuar trabalhando, passando-se dois meses, e 

nenhum desses foi contratado. Afirmou que eles estão trabalhando sem vínculo 

empregatício. Continuando, afirmou que o Ministério Público do Trabalho tem que atuar 

nesta questão, e que eles irão representar ao referido ministério. Discorreu que ele não pode 

jamais concordar que funcionários trabalhem em órgãos públicos da Prefeitura desta forma. 

Oportunamente, o edil Fernando Dantas Torres (PSD) concedeu um minuto do seu tempo 

para o orador à tribuna a fim de que o edil José Carneiro Rocha pudesse se pronunciar em 

aparte e dois minutos para o edil Josse Paulo Pereira Barbosa. Retomando seu discurso, o 

orador concedeu aparte ao edil Jose Carneiro Rocha, o qual afirmou que tem conhecimento 

do fim de um contrato emergencial da Prefeitura com a empresa IMAPs, e que os 

funcionários desta empresa não estão exercendo função, pois a Prefeitura não iria admitir 

esse tipo de atitude, e caso esteja acontecendo isto que o orador afirmou, que este traga os 

nomes e prove. Retomando seu discurso, o edil Ivamberg dos Santos Lima afirmou que 

uma funcionária do Centro de Serviço Especializado (CSE), o procurou e disse que recebeu 

todas as verbas rescisórias da IMAPs estando os funcionários contratados por esta até o dia 

10 de janeiro do corrente ano, e que agora foram contratados pela S3 a partir do dia 10 de 

março, mas que a empresa deixou claro que vai pagar a partir do dia 10 de março,  ou seja, 

de 10 de janeiro até 10 de março eles trabalharam sem nenhum vínculo empregatício e não 
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receberam nada. A mesma coisa está acontecendo na Educação. Hoje de manhã uma 

funcionária discorreu na rádio a mesma coisa, “recebemos o último salário em dezembro, a 

empresa rescindiu o contrato, nós estamos trabalhando até hoje sem vínculo”. Continuando, 

o orador afirmou que a própria secretária municipal de Educação, professora Anaci Bispo 

Paim, disse que iria contratar uma empresa para pagar estas pessoas, no entanto, segundo 

ele, não se pode fazer contrato retroativo, mas sim, fazer um processo indenizatório pessoa 

por pessoa. Ressaltou que esta situação se configura como muito grave, e que o Ministério 

Público deve tomar partido. Por fim, declarou que representará contra a Prefeitura levando 

a situação destes funcionários que estão trabalhando há dois meses sem vínculo 

empregatício. Prosseguindo, o vereador Luiz Ferreira Dias (Avante) saudou a todos os 

presentes em especial ao senhor Valdir, ex-presidente da Associação dos Comerciantes do 

Feiraguai, e atual tesoureiro da referida instituição, que estava presente na Galeria desta 

Casa Legislativa. Elogiou a ação da associação em evento alusivo ao Dia Internacional da 

Mulher realizado ontem. Prosseguindo disse aos vereadores Silvio de Oliveira Dais e Josse 

Paulo Pereira Barbosa integrantes da Comissão de Saúde desta Casa da Cidadania que o 

setor entrou em colapso em Feira de Santana. Informou que os médicos que atendiam nos 

CAPS I e II suspenderam o atendimento devido à falta de pagamento. Lamentou o fato do 

prefeito municipal de Feira de Santana, Colbert Martins da Silva Filho, ser médico e deixar 

que o setor chegue ao descalabro atual com os profissionais de Saúde sem receber os 

pagamentos dos salários.  Relatou que as policlínicas e as UBSs estão lotadas “até o teto” e 

não há previsão de melhora. Apelou ao prefeito que proceda o pagamento dos salários dos 

profissionais para que o atendimento seja regularizado. Relatou que a máquina que 

realizava o exame de cateterismo do Hospital D, Pedro de Alcântara (HDPA) quebrou 

novamente e infelizmente as pessoas estão sem poder fazer o procedimento. Disse ser 

necessário que se tenha mais uma máquina em Feira de Santana a disposição da população. 

Alertou que o infarto e o Acidente Vascular Cerebral (AVC) virou uma epidemia e os 

pacientes não estão conseguindo receber os primeiros e decisivos atendimento. Neste 

sentido, apelou ao governador Jeronimo Rodrigues e a secretaria estadual da Saúde, 

Roberta Silva de Carvalho Santana, para que adquiram mais uma máquina para realizar 

exames na população feirense. Logo após, o parlamentar Petrônio Oliveira Lima 

(Republicanos) relatou que na última terça-feira participou da XI Pré-Conferência 

Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente realizada na Escola Professor Antonio 

Alves Lopes localizada no Conjunto Viveiros a convite da diretora da referida unidade de 

ensino, professora Bárbara. Informou que profissionais do CRAS também participaram 

assim como membros da comunidade para discutir assuntos de relevância objetivando 
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melhorar a prestação de serviços às crianças e adolescentes conforme preceitua o Estatuto. 

A exemplo do direito à Educação, Esporte, Cultura, Segurança, Saúde. Salientou que apesar 

do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) assegurar tais direitos não estão sendo 

cumprido de forma correta pelos entes federativos. Munícipios, estados e União. Narrou 

que foram discutidos os direitos as crianças não de Feira de Santana, mas de todo o Brasil. 

Pregou a implantação de políticas públicas para ofertar bem-estar às crianças e 

adolescentes. Refletiu que se os governos assim fizerem teremos a longo prazo melhores 

oportunidades para os novos cidadãos afastados da criminalidade. Advertiu que segurança 

pública não é apenas caso de polícia. Foi aparteado pelo edil José Carneiro Rocha. Em Pela 

Ordem, o parlamentar Silvio de Oliveira Dias (PT) disse ser importante que Feira de 

Santana, enquanto município participante, que pague a Policlínica Regional, coisa que não 

tem feito. Pois, o cidadão feirense utiliza os serviços desta, mas a prefeitura não paga, deste 

modo, diz que o Executivo está dando calote através de seu prefeito.  Na sequência, o edil 

Jhonatas Lima Monteiro (PSOL) discorreu sobre questões relativas ao transporte 

intermunicipal para estudantes do ensino superior que residem em Feira de Santana, 

entretanto, realizam suas atividades estudantis regulares em outras localidades. Salientou 

que, nesta semana, o assunto foi debatido durante as Sessões Ordinárias, bem como na 

Tribuna Livre, oportunidade na qual estudantes fizeram uso da palavra para comentar sobre 

as dificuldades que enfrentavam. Mencionou o fato de outros municípios, a exemplo de 

Irará, concedem transporte intermunicipal aos estudantes universitários e afirmou que, se 

isto não for resolvido pela Prefeitura Municipal de Feira de Santana, os estudantes que 

concluírem seus cursos deixarão de residir nesta cidade, de modo que não contribuirão com 

este Município. Disse que estudantes da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia 

(UFRB), bem como de outras instituições de ensino superior, dialogaram consigo e com 

outros parlamentares a fim de que o Poder Executivo Municipal apresentasse uma solução. 

Externou que um grupo de estudantes dialogou com o secretário municipal de Transporte e 

Trânsito, senhor Saulo Pereira Figueiredo, e este registrou que apenas teve conhecimento 

dos fatos recentemente. Ao concluir seu pronunciamento, comentou que, na verdade, este 

foi informado sobre a demanda desde o ano de dois mil e dezoito e expôs que a Secretaria 

Municipal de Educação também deveria acompanhar a resolução da problemática. Logo 

após, o vereador Sílvio de Oliveira Dias (PT), saudou a Presidente, a vereadora Luciane 

Aparecida Silva Brito Vieira, os demais vereadores, a imprensa e a todos os presentes na 

Galeria. Informou ter participado, no dia anterior, da reunião do Conselho Municipal de 

Educação de Feira de Santana do FUNDEB, instituído para fiscalizar a aplicação dos 

recursos que chegam ao município provenientes do fundo de desenvolvimento da educação 
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e valorização dos profissionais que atuam na área da educação. Na reunião, que é a segunda 

que ocorre neste ano, ou seja do novo conselho, a professora Laíza expôs alguns problemas 

que estão ocorrendo no Município. O primeiro refere-se ao fato da Prefeitura continuar 

pagando de modo parcelado o salário dos professores, mesmo existindo uma decisão 

judicial que determina que o pagamento seja feito no mesmo dia, integralmente. Ainda 

assim, a gratificação por deslocamento que é paga aos profissionais da Educação que atuam 

nos distritos tem sido paga proporcionalmente aos dias trabalhados, o que está errado, pois 

faz parte do salário. De modo exemplificativo, e edil relatou que colegas seus, servidores na 

Polícia Rodoviária Federal, enquanto atuam em região de fronteira, recebem gratificação 

por isso e não em função dos dias trabalhados. Pois, mesmo quando estão em licença 

médica ou em gozo de férias, continuam a receber, vez que se trata de uma gratificação e 

compõe a renda líquida do servidor. Sendo assim, a Prefeitura Municipal continua a 

descumprir a lei. Chamou a atenção dos demais edis e da imprensa presente para um fato 

ocorrido no ano de dois mil e vinte na cidade de Feira de Santana, denunciando a forma 

como o chefe do Executivo Municipal trata os profissionais da Educação. Esclareceu que o 

Fundo de Desenvolvimento da Educação destina-se a ser utilizado durante o ano de 

exercício, devendo todo recurso remanescente ser rateado entre os servidores da educação. 

Segundo o orador, o Prefeito pagou um salário maior nos meses de novembro e dezembro, 

utilizando-se do recurso citado fundo, sem que os profissionais soubessem a que se 

referiam os valores diferentes. Contudo, no mês de janeiro do ano seguinte, os valores 

“adicionais” foram retirados, acarretando salários até mesmo zerados, evidenciando mais 

uma manobra para não ratear o valor excedente do FUNDEB, não utilizado no ano de 2020. 

Segundo o vereador, por esses motivos, as contas não devem ser aprovadas. Na sequência, 

o parlamentar Josse Paulo Pereira Barbosa (PSC), que também utilizou o tempo do 

PSD cedido pelo vereador Fernando Dantas Torres cumprimentou a Presidente e os colegas 

vereadores, em seguida informou que estaria apresentando um Requerimento com onze 

assinaturas para que a Casa Legislativa possa apurar informações sobre o leilão que houve 

dia 01 de janeiro de 2020. Frisou que precisaria saber quem é o dono do pátio Resoluti, 

estacionamento relacionado ao leilão supracitado. Exprimiu que está solicitando que o 

então secretário municipal de Transporte e Trânsito, advogado Maurício Carvalho, venha 

esclarecer o que foi feito com o dinheiro público, citando um montante de 285 lotes que 

não têm prestação de conta em relação ao valor arrecadado, bem como não se sabe quais 

foram os moldes em que o processo todo foi feito. Expôs que o requerimento tem onze (11) 

assinaturas, mas que tem certeza de que em breve constarão vinte e uma (21) assinaturas, 

referindo-se aos vereadores da Casa, pois todos devem estar dispostos a esclarecer o que foi 
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feito com a verba arrecadada no leilão, além da conta na qual foi depositado o dinheiro, 

quanto coube à prefeitura e tudo o mais que diga respeito ao processo. Finalizou dizendo 

que o leilão está totalmente no obscuro e que a SMTT tem por obrigação prestar os devidos 

esclarecimentos, no que diz respeito ao critério que foi usado para leiloar esses 285 lotes de 

carros. Exemplificou que muitos carros eram apreendidos em Feira de Santana, inclusive 

uma ambulância. Em aparte o edil Fernando Dantas Torres (PSD) parabenizou seu colega 

por cumprir o papel de fiscalizar o que é feito com o dinheiro público, bem como cobrar 

esclarecimentos, ressaltou ainda que esses veículos apreendidos e leiloados foram, em sua 

maioria, apreendidos na posse de pessoas mais humildes e que a Prefeitura Municipal tirou 

deles, mas não disse onde o dinheiro do leilão foi parar. Para finalizar, o vereador Josse 

Paulo Pereira Barbosa reforçou o pedido aos colegas que cobrem também esclarecimentos, 

assinando o Requerimento e que a Prefeitura Municipal dê uma resposta plausível. 

Posteriormente, o vereador Jurandy da Cruz Carvalho (PL), com acréscimo de tempo 

cedido pelo edil Valdemir da Silva Santos (PV), afirmou que o vereador José Carneiro 

Rocha cobrou ontem que fosse colocado em pauta o projeto que objetiva a disponibilização 

de um pedaço de terra para a construção do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural 

(Senar), o qual possibilitará a implementação de uma escola de equinocultura. Afirmou que 

este projeto já tramitou nesta Casa, recebendo emenda dos vereadores Silvio de Oliveira 

Dias, Jhonatas Lima Monteiro e Luciane Aparecida Silva Brito Vieira, obtendo parecer 

favorável da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização (CFOF) e da Comissão de 

Constituição, Justiça e Redação (CCJR). Acrescentou que o dinheiro é uma verba particular 

da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), e solicitou celeridade, porque 

o mesmo centro já foi feito na cidade de Juazeiro e Luiz Eduardo Magalhães, existindo a 

possibilidade de perda deste centro para a cidade de Guanambi. Afirmou que são mais de 

R$ 10 milhões de reais a serem aplicados em Feira de Santana, sendo um projeto de 

extrema valia para a zona rural. Declarou que o Município tem catalogado só na sede e no 

distrito quase 270 baias, e quando foi feito o estudo de equinocultura foi levado em 

consideração muitas vertentes. Disse que será o maior centro especializado para cuidar de 

cavalos, um investimento feito pela CNA e pelo SENAR. Disse que o edil Jhonatas Lima 

Monteiro esteve no local observando toda a área, assim como vendo a importância dos 

cursos a serem oferecidos, sendo estes em sua maioria voltados para a agricultura familiar, 

como aproveitamento de frutas, polpa de frutas, doce de leite, requeijão, entre outros. 

Acrescentou que Feira de Santana terá um centro de excelência no cuidado com o cavalo, 

tendo cerca de três cavalgadas por mês em seus distritos, não sendo possível perder uma 

oportunidade como esta. Destacou que o referido projeto está há seis meses nesta Casa e 
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que é preciso que este tenha andamento, pois é preciso qualificar a zona rural 

principalmente através de órgãos como o SENAR, como a FAEB, entre outros. Por fim, 

reforçou a necessidade de votação do projeto. Logo após, o vereador José Carneiro 

Rocha (MDB), no tempo da Liderança do Governo e em tempo cedido pelo edil Flávio 

Arruda Morais (PSB), referiu-se ao fato de o ex-Presidente desta Casa, edil Fernando 

Dantas Torres, ter publicado, no Diário Oficial Eletrônico, um edital referente à realização 

de um concurso público para preenchimento de vagas nesta Casa. Comentou que a empresa 

foi contratada, bem como as inscrições foram abertas, entretanto, após a posse da 

Presidente, vereadora Eremita Mota de Araújo, o certame foi suspenso temporariamente. 

Salientou que esta devia explicações à população feirense ao externar que as pessoas 

fizeram o pagamento do valor referente às inscrições mesmo em meio às dificuldades 

financeiras. Expôs que este Legislativo, após a suspensão do referido concurso público, 

ainda não informou o motivo da interrupção deste, assim como não explicou os motivos 

pelos quais os inscritos não receberam a devolução do valor pago. Reiterou que este 

Parlamento deveria conceder os devidos esclarecimentos à população feirense e frisou que 

os inscritos precisavam saber quando receberiam o valor pago. Em aparte, o vereador 

Fernando Dantas Torres (PSD) enunciou que desejava saber o motivo pelo qual o referido 

concurso público foi suspenso e salientou que, antes de afirmar que havia um possível 

equívoco no certame, os inscritos deveriam fazer as provas. Por fim, congratulou o orador à 

tribuna ao externar que os inscritos deveriam receber a devolução do valor investido. Em 

aparte, o edil Marcos Antônio dos Santos Lima (UB) afirmou que, ao observar os fatos que 

ocorriam nesta Casa, achava tudo estranho e frisou que, com isso, os parlamentares ficavam 

preocupados. Registrou, ainda, que não compreendia a motivo pelo qual a Presidente desta 

Casa, vereadora Eremita Mota de Araújo, não convidava os vereadores para dialogar acerca 

das situações. Por fim, conclamou a Presidente a fim de que esta dialogasse com seus pares. 

Dando continuidade ao seu pronunciamento, o orador à tribuna registrou que gostaria de 

obter um posicionamento da Mesa Diretiva desta Casa acerca da suspensão do citado 

certame. Comentou que, durante a gestão do ex-Presidente desta Casa, edil Fernando 

Dantas Torres, nem sempre as proposições de autoria do Poder Executivo eram colocadas 

em pauta na Ordem do Dia e ressaltou que isto também ocorria na gestão da Presidente 

Eremita Mota de Araújo. Ao concluir seu discurso, solicitou que a Presidente deste 

Legislativo colocasse em pauta os Projetos de Lei de lavra do Poder Executivo. Em aparte, 

o edil Fernando Dantas Torres (PSD) registrou que, durante a sua gestão, não foi 

subserviente ao Prefeito Municipal. Em seguida, a Presidente desta Casa, a vereadora 

Eremita Mota, disse que a procuradoria da Casa fez todo levantamento das anomalias do 
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concurso, e disse que neste dia, junto com o Ministério Público (MP), iria decidir qual a 

posição a ser tomada em relação a este concurso. Disse que todas as inscrições pagas das 

pessoas inscritas foram feitas na conta da Câmara, e que não será irresponsável, sendo que 

todas as providências serão tomadas e que, inclusive, quer a presença do Ex-Presidente 

desta Casa, vereador Fernando Dantas Torres, neste encontro com o MP. Em Pela Ordem, 

o vereador José Carneiro agradeceu a explicação da Presidente, e disse recordar-se de um 

fato acontecido nesta Casa quando o “Ex-Vereador Fábio Lucena era Presidente deste 

Legislativo (sic)”, época em que houve a suspensão de um concurso e que muitos 

candidatos não tiveram o valor de suas inscrições devolvida. Em Pela Ordem, o edil 

Fernando Dantas Torres destacou que o Ministério Público só opina acerca do concurso, e 

quem suspende é a Justiça. No Grande Expediente, o parlamentar Fernando Dantas 

Torres após saudar os presentes interrogou não saber por que o processo de concurso 

público deflagrado na sua gestão está ilegal? Pois, a quantidade de servidores efetivos na 

Casa da Cidadania é de aproximadamente quinze por cento (15%) um número baixíssimo 

em comparação com os cargos comissionados. Salientou que a Câmara Municipal de Feira 

de Santana precisa segundo o Ministério Público fazer urgentemente concurso. Pois, 

precisa de servidores devido ao processo de aposentadoria dos servidores antigos, citou o 

caso do servidor Marcos Antonio Silva, o qual registrou ser um excelente quadro da Casa, 

que está prestes a se aposentar. Adiantou que também deseja conversar com o Ministério 

Público e levar uma comissão de vereadores conscientes para saber onde errou. Revelou 

que iniciou o processo do Concurso que emperrou em alguns setores da Casa da Cidadania, 

mas a Procuradoria opinou positivamente e a empresa foi escolhida para realizar o serviço. 

Disse que não conhecia o proprietário da empresa que não é de Feira de Santana. Interrogou 

novamente onde errou ao desencadear o processo do concurso público para provimento de 

cargos de servidores desta Casa Legislativa? Observou que a sociedade pede tanto 

concursos públicos e a Presidente, vereadora Eremita Mota de Araújo, ao assumir o cargo 

peremptoriamente disse que estava errado. Brincou com o senhor Marcelo “Borracheiro”, 

que estava presente na Galeria e em seguida voltou a argumentar que o concurso se quer 

aconteceu. Mas, a Presidente, vereadora Eremita Mota de Araújo, diz que está errado. 

Frisou que não teve nenhum primo seu que passou, ou algum parente de vereador que tenha 

passado no concurso. Revelou que a vereadora Luciane Aparecida Silva Brito Vieira lhe 

incentivou muito a fazer o concurso, pois é favorável a realização de concursos públicos. 

Confessou que todos os vereadores lhe cobraram a realização do concurso. Mas, a 

Presidente, vereadora Eremita Mora de Araújo, diz que o concurso está errado que vai levar 

o caso ao Ministério Público, que pediu para fazer o concurso. Observou que até o 
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momento é a vereadora Eremita Mota de Araújo é quem está dizendo que o concurso está 

errado. Brincou que por coincidência o número de servidores efetivos é 55, o mesmo 

número do seu partido, o PSD. Entretanto, defendeu que a Casa tenha pelo menos noventa 

(90) servidores efetivos. Acrescentou ser difícil ter o entendimento que o Ministério 

Público que orientou a Casa da Cidadania para realizar o concurso público agora seja 

contrário a realização do mesmo. Em seguida revelou que a Presidente, vereadora Eremita 

Mota de Araújo, assim que assumiu a Presidência desta Casa suspendeu quase todos ou 

quer suspender todos os contratos existentes para que entrem novas empresas. “Qual 

interesse eu não sei?” interrogou o orador. Todavia disse que com o tempo a sociedade 

feirense vai entender qual o interesse. Revelou que a Câmara Municipal de Feira de 

Santana tinha um contrato com a agência de publicidade Filô Pequeno que vence em agosto 

vindouro. Mas, soube que a Presidente quer suspender o contrato e colocar no lugar o filho 

de Dilton Coutinho, Dilton Junior. “E é assim é? É dessa forma?” Inquiriu o tribuno. Existe 

um contrato com a agência Filô Pequeno que veio da gestão do Ex-Presidente, José 

Carneiro Rocha. Revelou que ao terminar o contrato foi feita uma nova licitação e a Filô 

Pequeno ganhou novamente e continua desta forma. Revelou ter conhecimento que nos 

últimos dois meses não foi investido nada em comunicação. Pois, só será liberado se o filho 

de Dilton Coutinho, Dilton Júnior, com sua empresa administrar o investimento em 

comunicação. Afirmou ser difícil entender a cabeça de uma pessoa desse jeito. Em aparte, o 

vereador Josse Paulo Pereira Barbosa disse que a mente da Presidente, vereadora Eremita 

Mota de Araújo, precisa ser estudada. Pois, não dá para entender as medidas arbitrárias e 

prejudiciais contra as pessoas. Pois, existem as vagas, o concurso está em andamento e está 

penalizando as pessoas que deseja realizar o concurso público. Acrescentou que prejudicou 

os servidores atuais e vereadores. Frisou que a Presidente rasgou o Regimento Interno e a 

Lei Orgânica do Município ao apresentar projeto em momento que estava sendo apreciada 

a Lei Orçamentária Anual. Lamentou que algumas pessoas ainda sigam a Presidente e 

prognosticou que em um curto espaço de tempo o castelo construído em areia movediça vai 

cair. Ao retomar o discurso, o orador Fernando Dantas Torres, solicitou apoio dos demais 

vereadores, a exemplo do parlamentar Jhonatas Lima Monteiro que defende o serviço 

público para defender a realização na Câmara Municipal. Pois, está sentindo-se só nesta 

luta. Ponderou que se houver algum erro burocrático que seja corrigido. Lembrou que os 

candidatos pagaram setenta reais (R$70,00) e serão impedidos de fazer o concurso e que as 

empresas que têm contrato com a Casa têm que passar por uma conversa com o filho da 

Presidente, Iure Guimarães. Conclamou os vereadores que defendem os servidores públicos 

que o ajudem nesta luta. Durante o pronunciamento do orador à tribuna, o comando da 
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Mesa Diretiva foi transferido para a primeira Secretária, vereadora Luciane Aparecida Silva 

Brito Vieira, e, posteriormente, foi reassumido pela Presidente Eremita Mota de 

Araújo. Em Pela Ordem, o edil Josse Paulo Pereira Barbosa (PSC) declarou que gostaria 

de se inscrever em Explicações Pessoais, em resposta, a Presidente desta Casa afirmou que 

ainda não estava no momento de realizar a citada solicitação. Continuando, o edil Luiz 

Augusto de Jesus (UB) registrou que no distrito Tiquaruçu na localidade Alto do Santo foi 

facultada uma cascalheira por intermédio do senhor “Lico” para que Superintendência de 

Operação e Manutenção (SOMA) retire o material que será utilizado na recuperação das 

estradas vicinais do referido distrito. Revelou que parte de Tiquaruçu o cascalho utilizado 

na manutenção das estradas dos distritos Maria Quitéria e Matinha. Afirmou que 

aproximadamente (90%) noventa por cento das estradas estão com boa trafegabilidade. 

Elogiou a atuação de SOMA na sede e nos distritos e disse esperar que o veto do prefeito 

municipal, Colbert Martins da Silva Filho, que retirou recursos da referida superintendência 

seja mantido por esta Casa devido a relevância do serviço prestado à comunidade feirense. 

Salientou que alguns equipamentos como tratores e caçambas estão parados por falta de 

recursos orçamentários. Relatou que a SOMA conseguiu resolver os problemas de 

alagamentos das ruas Paracatu e Colina de Goiás, bairro Conceição. Frisou que o mesmo 

está ocorrendo na rua Cordeiropólis localizada no Conjunto Airton Senna. Classificou 

como injustiça a retirada de dinheiro da SOMA, pois atua em todos os locais do Municípios 

prejudicando os moradores que se beneficiam das melhorias realizadas.  Foi aparteado pelo 

vereador Flávio Arruda Morais que argumentou que a despeito da necessidade da SOMA, a 

Câmara autorizou o remanejamento de (40%) quarenta por cento de remanejamento. 

Atentou que a cidade está suja e maltratada. O tribuno argumentou que o prefeito não pode 

remanejar agora e faltar recursos no final do ano. Lembrou que também foram retirados 

recursos da Secretaria Municipal de Serviços Públicos vital para a manutenção das ruas e 

praças. Por sua vez, o vereador Flavio Arruda Morais disse que tem contribuído com a 

limpeza de ruas e praças a exemplo da atuação da sua equipe no Conjunto Feira IV. Por sua 

vez, o edil Luiz Augusto de Jesus lembrou ao aparteante que a equipe dele deixou as ruas 

do bairro Tomba com o serviço incompleto e teve que atuar solicitando intervenção da 

Prefeitura Municipal de Feira de Santana. “Fez a merchandising toda e depois as máquinas 

sumiram”. Em seguida a presidente solicitou a primeira secretária, vereadora Luciene 

Aparecida Silva Brito Vieira, a fazer a leitura da Ordem do Dia. Durante a Ordem do Dia, 

foram apreciadas as seguintes proposições: <Em primeira discussão, foi aprovado pela 

unanimidade dos edis presentes o parecer exarado pela Comissão de Constituição, Justiça e 

Redação (CCJR) favorável à tramitação do Projeto de Lei Ordinária nº 002/2023, de 
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autoria do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre a estrutura da Secretaria Municipal 

de Políticas para Mulheres, e dá outras providências; já o referido projeto foi aprovado pela 

maioria dos vereadores presentes com voto contrário do parlamentar Edvaldo Lima dos 

Santos. Em votação, franqueou-se a palavra os vereadores Edvaldo Lima dos Santos e 

Jhonatas Lima Monteiro. Ainda em votação ao Parecer, este foi aprovado por maioria dos 

vereadores presentes, com voto contrário do edil Edvaldo Lima dos Santos. Em Pela 

Ordem, o vereador Jurandy da Cruz Carvalho pediu para registrar a presença de seu amigo 

João Pedro, na Galeria desta Casa. Em primeira discussão, Projeto de Lei Ordinária nº 

079/2021, de autoria do edil Pedro Cícero Marcenio da Silva, que dispõe sobre a criação do 

Programa Creche Municipal Noturna e dá outras providências, com Parecer favorável da 

Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR), foi adiada de pauta devido ausência 

do autor no Plenário. Logo após, em primeira discussão, foram aprovados pela 

unanimidade dos vereadores presentes, o parecer exarado pela Comissão de Constituição, 

Justiça e Redação (CCJR) favorável à tramitação do Projeto de Lei Ordinária nº 

032/2022, de autoria do vereador Silvio de Oliveira Dias, que dispõe sobre a denominação 

de logradouro público na cidade de Feira de Santana e dá outras providências; assim como 

a referida proposição. Continuando, em primeira discussão, foi rejeitado pela maioria dos 

edis presentes, o parecer exarado pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação – CCJR 

contrário à tramitação do Projeto de Lei Ordinária nº 054/2022, de autoria do edil Marcos 

Antônio dos Santos Lima, que dispõe sobre a alteração do art. 3, da Lei Municipal nº 

3481/2014 e dá outras providências, com voto contrário do vereador Edvaldo Lima dos 

Santos. Enquanto a mencionada matéria foi aprovada pela unanimidade dos parlamentares 

presentes. Na discussão do parecer franqueou-se a palavra o autor do projeto, vereador 

Marcos Antônio dos Santos Lima. Em Pela Ordem, o vereador José Correia Filho 

(Patriota) chamou a atenção dos integrantes da CCJR, alegando que esta vem cometendo 

muitos erros, sendo o segundo parecer da semana errado. Na sequência, em discussão 

única, Projeto de Resolução nº 746/2022, de autoria do vereador Pedro Cícero Marcenio 

Silva; que altera o Regimento Interno da Câmara Municipal de Feira de Santana (Resolução 

nº 393, 05 de julho de 2002), foi adiado de pauta devido à ausência do autor no Plenário. 

Em Pela Ordem, o parlamentar Edvaldo Lima dos Santos (MDB) pediu a Presidente desta 

Casa para que todos os projetos do ano anterior que já tenham pareceres sejam reenviados a 

CCJR para que esta venha dar novos pareceres aos projetos, para que não ocorram mais 

esse tipo de constrangimento. Em seguida, a Presidenta desta Casa solicitou ao plenário a 

autorização para que os Projetos, com Pareceres dados pela CCJR anterior, recebam novos 

Pareceres pela atual Comissão, pedido este aprovado pela unanimidade dos presentes. Logo 
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após, a Presidente pediu que conste em Ata a solicitação da CCJR de que fosse enviado 

para esta todos os projetos com Pareceres da Comissão da gestão anterior desta Casa. No 

momento destinado às Explicações Pessoais, franqueou-se a palavra aos vereadores Josse 

Paulo Pereira Barbosa (PSC), Jhonatas Lima Monteiro (PSOL) e Luiz Augusto de Jesus 

(UB). Em Pela Ordem o vereador Luiz Augusto de Jesus (UB) solicitou que conste em Ata 

que o corpo de Modezil Cerqueira vai ser velado as 14:00h no Paço da Prefeitura Municipal 

de Feira de Santana, saindo o corpo as 17:30 para o crematório em Salvador. Em Pela 

Ordem, o vereador Silvio de Oliveira Dias (PT) disse que encaminharam para os Correios 

um Ofício de nº 102/2022, que solicitava a implantação do CEP na região próximo à Vila 

Fluminense e Alphaville, e disse ter recebido um retorno dos Correios informando que foi 

implantado o CEP: 44014-005 naquela comunidade, que vai tornar a possibilidade de 

crescimento daquela região. Em seguida, a Presidenta desta Casa solicitou a todos que 

ficassem de pé para promulgação do Decreto Legislativo nº 012/2023, de autoria da Mesa 

Diretiva da Câmara Municipal de Feira de Santana, estão da Bahia, que dispõe sobre a 

Concessão da Medalha 08 de março, Dia Internacional da Mulher e dá outras providências, 

o qual foi lido pela primeira secretária, vereadora Luciane Aparecida Silva Brito Vieira. 

Após a leitura, o Decreto Legislativo nº 012/2023 foi promulgado pela Presidente desta 

Casa, vereadora Eremita Mota de Araújo. Logo após, a Presidente solicitou a todos que 

continuassem de pé para um minuto de silêncio pelo falecimento do empresário Modezil 

Cerqueira, ex-secretário municipal de Feira de Santana e senhor Marcos Ribeiro dos Reis. 

Em Pela Ordem, o vereador Jhonatas Lima Monteiro solicitou que incluísse um minuto de 

silencio também em referência a Jorge Luiz Santos, o qual era servidor público, foi 

militante do PT, membro do PSOL, atuou junto aos trabalhadores da Fundação Nacional de 

Saúde (Funasa), inclusive neste município de Feira de Santana. Disse que soube a pouco do 

seu falecimento. Nada mais havendo por tratar, a Presidente Eremita Mota de Araújo 

declarou encerrada a presente Sessão, às onze horas e treze minutos, sendo convocada outra 

para terça-feira, dia quatorze de março do ano em curso, à hora regimental, com a seguinte 

pauta: <matérias aptas à votação>. Para constar, eu, José Joaquim de Oliveira Neto, 

Técnico Legislativo, a disposição do Setor de Redação e Atas, lavrei a presente Ata que 

segue à apreciação plenária, na forma regimental.      
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