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Ata da 21ª 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 

fevereiro de 2023. 

 

         

Aos nove dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e três, à hora 

regimental, no Plenário da Câmara Municipal de Feira de Santana, situada à Rua Visconde 

do Rio Branco, 122, nesta cidade, Estado da Bahia, realizou-se a vigésima primeira Sessão 

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

qual, à exceção do parlamentar Sílvio de Oliveira Dias 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 e Valdemir da Silva 

Santos. Amparado pelo Regimento Interno, o vereador Josse Paulo Pereira Barbosa, 

Segundo Vice-Presidente desta Casa, declarou aberta a presente Sessão e em seguida 

solicitou ao segundo Secretário, parlamentar Valdemir da Silva Santos, a leitura da Ata da 

Sessão anterior. Durante a leitura da Ata, o comando da Mesa Diretiva passou para a 

Presidente, vereadora Eremita Mota de Araújo. Em Pela Ordem, o vereador José Carneiro 

Rocha, comunicou que precisaria se ausentar do Plenário e autorizaria o edil José da Costa 

Correia Filho a proceder a inscrição para a Liderança do Governo, bem como repassar o 

tempo para o edil Josse Paulo Pereira Barbosa. A Presidente desta Casa, vereadora Eremita 

Mota de Araújo, esclareceu que o limite para o início dos trabalhos se dá às oito horas e 

quarenta e cinco minutos (8h45) e que estava nas dependências da Casa da Cidadania. 

Dirigindo-se ao segundo Vice-Presidente, vereador Josse Paulo Pereira Barbosa, assinalou 

que se ele esta pensado em iniciar os trabalhos com a Presidente na Casa sem está no 

horário regimental “vossa excelência está completamente enganado”. Acrescentou que não 

sabe qual foi a intensão do parlamentar Josse Paulo Pereira Barbosa, mas já estava vindo 

para o Plenário quando a Sessão foi aberta. Antecipou que fará uma reunião para que os 

trabalhos sejam iniciados às oito horas e trinta minutos (8h30). Frisou que quinze minutos é 
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o período da tolerância, mas que estava na Casa. Acrescentou que nunca teve vereador que 

iniciasse a Sessão antes do tempo determinado com o Presidente na Casa. “Se eu passasse 

de oito horas e quarenta e cinco (8h45) vossa excelência estaria correto”.  Em Pela Ordem, 

o vereador José Carneiro Rocha afirmou que gostaria de isentar o edil Josse Paulo Pereira 

Barbosa dessa questão. Pois, teria sido ele que orientou o edil Josse Paulo Pereira Barbosa, 

na condição de segundo Vice-Presidente, a iniciar os trabalhos, pois já estava no horário 

regimental e a Presidente não estava no Plenário. Acrescentou que não foi cometido 

nenhum absurdo, pois apenas procedeu a abertura da Sessão e ato contínuo repassaria o 

comando dos trabalhos assim que a senhora adentrasse ao Plenário, o que foi feito. 

Esclareceu à Presidente, vereadora Eremita Mota de Araújo, que às oito horas e trinta 

minutos (8h30) estando no Plenário sete (07) vereadores, a Sessão pode ser aberta por 

qualquer membro da Mesa Diretiva. Por sua vez, a Presidente retrucou afirmando que o edil 

José Carneiro Rocha “tem telhado de vidro”. O parlamentar José Carneiro Rocha por sua 

vez adiantou que estaria se dirigindo ao Ministério Público para representar contra a 

Presidente, vereadora Eremita Mota de Araújo. A Presidente assinalou que o edil José 

Carneiro Rocha está querendo criar problemas. Pois, está nesta Casa há cinco mandatos e 

nunca viu um vereador chamar um Vice-Presidente para começar a Sessão enquanto “eu 

estou ali e estava dentro do regimento”. Mas, uma vez o edil José Carneiro Rocha afirmou 

que o horário regimental é oito horas e trinta minutos (8h30) e estando sete vereadores 

presentes no Plenário, a Sessão pode ser aberta. Mas, uma vez a parlamentar Eremita Mota 

de Araújo frisou que estava na Casa e explicou que vai fazer uma reunião e que o edil José 

Carneiro está com razão. Pois, sempre defendeu que a Sessão iniciasse às oito horas e trinta 

minutos (8h30) e que às oito horas e quarenta e cinco minutos (8h45) é a tolerância. O 

vereador José Carneiro observou que a tolerância é observada quando não há sete (07) 

vereadores presentes. “Teve sete (07) abre-se a Sessão. Não tenha dúvida disso”, vereadora. 

Enfatizou que a abertura da Sessão é uma bobagem com a leitura da Ata”.  Em Pela 

Ordem, o edil Josse Paulo Pereira Barbosa esclareceu que não houve nenhuma maldade ao 

abrir a Sessão, fato que já ocorreu em outras oportunidades. Lembrou que a Presidente, 

vereadora Eremita Mota de Araújo, na Mesa passada quando ocupava o cargo de Segunda 

Secretária, por várias vezes, procedeu a abertura da Sessão neste Parlamento. “Como a 

senhora estava lá dentro, ai os vereadores disse (sic) ‘abre a Sessão’. Tá aí Valdemir que é 

pastor. Eu disse vou esperar até oito horas e quarenta e cinco minutos (8h45) e disseram 

‘vai abrindo. Quando Eremita chegar passa que ela está lá ocupada na Presidência’. Furou 

as tripas da senhora em quê? Desrespeitou a Presidência em que o segundo Vice abrir a 

Sessão? Se a senhora como terceira Secretária abriu a Sessão aqui por diversas vezes?”. Por 
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sua vez, a vereadora Eremita Mota disse que o fato estava explicado e que na sua ausência, 

o segundo Vice-Presidente poderia abrir os trabalhos legislativos. O edil Josse Paulo 

Pereira Barbosa disse que já está preparado, Pois, a informação teria sido passado por uma 

“cupincha”. Em Pela Ordem, a vereadora Luciane Aparecida Silva Brito Veira disse que 

se dirigiu à Gerência Legislativa e perguntou ao chefe da referida Gerência, Eduardo 

Pimental, se a Presidente estava na Casa. Ato contínuo, a Presidente, vereadora Eremita 

Mota de Araújo, solicitou ao segundo Secretário, edil Valdemir da Silva Santos, que 

prosseguisse com a leitura da Ata da Sessão anterior, a qual após as inscrições para o 

Horário das Lideranças foi submetida a apreciação do Plenário e aprovada pela 

unanimidade dos edis presentes. Prosseguindo, a Presidente, vereadora Eremita Mota de 

Araújo, solicitou que a primeira Secretária, vereadora Luciane Aparecida Silva Brito Veira, 

que procedesse a leitura do Expediente do Dia que vai a seguir: <Pareceres nºs 04, 06, 07 

e 08/2023, todos exarados pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação – CCJR, 

opinando pelo deferimento da tramitação dos Projetos de Lei Ordinária n/nºs 111, 073, 070 

e 117/2022, sendo o primeiro de autoria do vereador Edvaldo Lima dos Santos, os dois 

seguintes de iniciativa da parlamentar Eremita Mota de Araújo e o último da lavra do Poder 

Executivo Municipal. Pareceres nºs 03 e 05/2023, ambos exarados pela CCJR, opinando 

contrariamente à tramitação dos Projetos de Lei Ordinária nºs 064 e 116/2022, 

respectivamente, de iniciativa dos edis Marcos Antonio dos Santos Lima e Jurandy da Cruz 

Carvalho. Requerimento nº 032/2023, da lavra do parlamentar Petrônio Oliveira Lima. 

Indicações nºs 054 a 076/2023, de iniciativa dos vereadores Valdemir da Silva Santos, 

Emerson Costa dos Santos, Ivamberg dos Santos Lima, Luiz Augusto de Jesus, Flávio 

Arruda Morais e José Marques de Messias. Moções nºs 09 a 13/2023, de autoria dos edis 

Ivamberg dos Santos Lima, Jurandy da Cruz Carvalho, Fernando Dantas Torres e José 

Carneiro Rocha>. Na sequência, a Presidente, vereadora Eremita Mota de Araújo, solicitou 

que os vereadores Jhonatas Lima Monteiro Ivamberg dos Santos Lima acompanhassem o 

engenheiro civil Gerinaldo Costa, presidente do diretório do Partido dos Trabalhadores 

(PT) de Feira de Santana, presente na Galeria desta Casa para ingressar no Plenário e 

proceder o uso da Tribuna Livre para discorrer sobre os quarenta e três (43) anos do 

Partido dos Trabalhadores, cujo teor vai a seguir: <Após cumprimentar os membros da 

Mesa Diretiva, elogiou a vereadora Eremita Mota de Araújo, por ser a primeira mulher a 

presidir este Parlamento e ensejou votos de boa administração. Assinalou que o aniversario 

do PT faz necessário narrar a trajetória do partido destacando-se no campo da esquerda 

política do Brasil. Frisou que o PT busca o despertar da consciência de classe dos 

brasileiros enumerando os mais de três mil filiados em Feira de Santana e dois milhões no 
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País. Lembrou das vitorias políticas do PT com Luís Inácio Lula da Silva, Dilma Roussef 

para Presidente da República Federativa do Brasil assim como Jaques Wagner, Rui Costa e 

Jeronimo Rodrigues para o governo da Bahia. Frisou que desde 1996 vários vereadores 

foram eleitos através do Partido dos Trabalhadores a exemplo de Marialvo Barreto, Beldes 

Ramos, Pablo Roberto, Ângelo Almeida, Alberto Nery e José Neto. acrescentou que neste 

legislativa dois novos vereadores petistas foram eleitos: Ivamberg dos Santos Lima e Silvio 

de Oliveira Dias os quais muito orgulha o PT. Elencou que o partido participa e organiza o 

movimento estudantil, sindical, social, mulheres, negros, juventude, povos originários e 

LGBTQI+. Observou que o partido é aberto a abraçar junto com outras agremiações 

políticas o desenvolvimento de políticas democráticas e sociais. Destacou os programas 

sociais Minha Casa Minha Vida, Fies, Luz para Todos, Mais Médicos, aumento real do 

salário mínimo, pré-sal, criação de universidades, institutos federais de educação, políticas 

de proteção ao meio ambiente e aos povos de modo geral. Salientou que este percurso 

nunca foi fácil pelos detentores do poder desde a chegada dos colonizadores que não 

aceitam a ascensão dos trabalhadores ao poder político.  Citou como obstáculos as 

manifestações de 2013, o golpe de 2016 e a prisão do presidente Luís Inácio Lula da Silva. 

Avivou que em 2016, o partido diminuiu o  tamanho de prefeitos e vereadores eleitos e os 

seus detratores diziam que o PT estava morto e que tinha acabado. Atentou que 

demonizaram a política e os políticos e pavimentaram a eleição de Bolsonaro cujo remédio 

foi muito amargo. Afirmou que árvore de boa raiz não morre e mesmo decepando-a ela 

revigora e assim foi e assim é o PT que conseguiu construir a maior frente politica já mais 

vista na América Latina sob o manto da resistência ao fascismo voltando ao comando da 

Nação para reconstruir uma sociedade democrática e devolver o Brasil aos seus verdadeiros 

donos, o povo brasileiro. Viva o PT, viva o povo brasileiro. Democracia sempre, fascismo 

nunca”. Ao fim convidou aos presentes para um evento de comemoração que será realizado 

amanhã, às dezenove horas (19h00) no espaço Kilogrill. Em seguida, a Presidente 

suspendeu a presente Sessão por dois (02) minutos para ma reunião com os vereadores. 

Reaberta a Sessão, no Horário das Lideranças Partidárias, o vereador Josse Paulo 

Pereira Barbosa (PSC), que também usou os tempos cedido da Liderança do Governo e 

do Patriota cedidos respectivamente pelos vereadores José Carneiro Rocha e José da Costa 

Correia Filho. Este declarou que o orçamento foi aprovado e ainda continua confusa a 

relação entre a Câmara e a Prefeitura nesta questão, pois o orçamento foi encaminhado sem 

as emendas. Afirmou que está sendo realizada uma perseguição aos vereadores e a 

população de Feira de Santana. Questionou se houve a participação do “primeiro-ministro”, 

não citando a quem estava se referindo, e declarou que a Casa não pode ser administrada 
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por “forças ocultas”. Acrescentou que a Presidente Eremita Mota de Araújo realizou um 

contrato milionário sem a assinatura da Mesa Diretiva, sem uma reunião ou uma ata a este 

respeito. Neste momento, o vereador José da Costa Correia Filho passou seu tempo para o 

orador à tribuna, o qual declarou que estão sendo feitas manobras que não dão para 

entender. Solicitou que o líder do governo José Carneiro Rocha se dirija ao Ministério 

Público para fazer uma denúncia contra a Presidente desta Casa por prevaricação. 

Continuando, discorreu que era aliado da Presidente e que por muitas vezes utilizou seu 

tempo, tendo votado na referida gestora por acreditar nas promessas feitas. Com isto, 

solicitou que o orçamento seja encaminhado de forma completa e solicitou explicação disto 

não ter sido feito anteriormente. Em Pela Ordem, o vereador Jhonatas Lima Monteiro 

(PSOL), informou que teve conhecimento de que a Redação Final da Lei Orçamentaria 

Anual – LOA, exercício 2023, Projeto de Lei Ordinária nº 091/2022, foi encaminhado à 

Prefeitura Municipal no dia anterior a esta Sessão e que a Presidenta tem o protocolo. Em 

seguida, a Presidenta desta Casa, vereadora Eremita Mota de Araújo, apresentou o 

documento que costa o protocolo de entrega da Redação Final da Lei Orçamentaria Anual – 

LOA, exercício 2023, à Prefeitura Municipal. Prosseguindo, o vereador Luiz Augusto de 

Jesus (UB), em seu pronunciamento protestou veementemente contra os sucessivos atrasos 

no envio do Orçamento desta Casa para a Prefeitura, e toda a celeuma que tem envolvido a 

sua votação, que deveria ter sido concluída desde o fim do ano passado. Disse que segundo 

o edil Josse Paulo Pereira Barbosa, o Orçamento enviado ontem não foi acompanhado das 

devidas Emendas e este vereador não entende a quem pode interessar todo este transtorno, 

que impede que a Prefeitura de desde ontem pudesse sancionar a matéria. Prosseguindo, 

disse que servidores antigos e competentes desta Casa estão preferindo pedir suas 

aposentadorias, por não concordarem com o que vem sendo feito nesta Câmara, onde há 

dois anos seguidos o Orçamento é votado com atraso, razão pela qual afirmou que se este 

ano o fato se repetir, ele mesmo irá denunciar ao Ministério Público, que a seu ver talvez já 

devesse intervir neste momento sobre a atual administração. A Presidente, vereadora disse 

que o edil Luiz Augusto de Jesus não tomou o remédio hoje. Este por sua vez solicitou que 

a Presidente o respeitasse como sempre a respeitou. Em Pela Ordem, o vereador Valdemir 

da Silva Santos registrou a presença do Pastor Adílio e sua esposa, na Galeria desta Casa. 

Em Pela Ordem, o vereador Flavio Arruda Moraes (PSD), registrou a presença do 

vereador Derlan Queiroz da Silva, do município Governador Mangabeira. Em seguida, o 

vereador Ivamberg dos Santos Lima (PT) retomou a fala do edil Luiz Augusto de Jesus 

quando este disse que esta Câmara Municipal tem sido motivo de “chacota” para dizer que 

ontem esta Casa da Cidadania foi representada por ele, em nível nacional, quando concedeu 
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entrevista à TV Record para falar sobre a situação da Saúde em Feira de Santana. Opinou 

que vergonhosa é a incompetente administração do prefeito municipal de Feira de Santana, 

Colbert Martins da Silva Filho, pois nossa cidade foi apontada como a que tem a pior Saúde 

do Brasil, visto que a corrupção influencia diretamente a qualidade do serviço prestado. 

Além disso, mencionou que, através do relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito – 

CPI da Saúde, a Operação No Service foi realizada, o IBDS e também a IMAPS estão 

sendo investigados. Detalhou que a TV Record ouviu usuários e profissionais do sistema de 

Saúde, visitou Unidades de Pronto Atendimento – UPAs,  conversou com servidores do 

Ministério Público Federal e ouviu ele enquanto relator da CPI supracitada. Alertou que os 

edis precisam tomar as providências cabíveis para que a Saúde seja melhorada até porque o 

orçamento para esta área ultrapassa seiscentos milhões de reais. Questionou o motivo para 

o não pagamento dos profissionais de saúde e para a diminuição ou paralização da 

prestação de serviços por parte das unidades e interrogou por que a verba do Fundo 

Municipal de Saúde está sendo utilizada para pagar pessoas que trabalham na Procuradoria 

Geral do Município ou em Secretarias? Oportunamente, o edil Luiz Ferreira Dias 

(AVANTE) passou o tempo para o orador e também o aparteou corroborando com seu 

pronunciamento e criticando defesa feita anteriormente pelo colega Luiz Augusto de Jesus. 

Continuando o discurso, o orador à tribuna frisou que prestação de Saúde faz parte da 

atenção básica e o Município deveria fazer a prevenção e tratar as doenças de base para que 

não evoluam com maiores prejuízos para os pacientes. Salientou que se o serviço prestado 

pelo Município não for de qualidade, os hospitais de média e alta complexidade ficarão 

superlotados. Externou que a corrupção passiva permite que pessoas que não passam por 

seleção sejam contratadas por institutos. Por fim, lamentou o fato do Município ser 

divulgado nacionalmente com notícias negativas. Em seguida, utilizando-se do seu tempo e 

do tempo cedido pelo vereador Pedro Cícero Macênio Silva, o vereador Emerson Costa 

dos Santos (DC) saudou a Presidente, vereadora Eremita Mota de Araújo e aos demais 

vereadores, bem como os presentes na galeria. Disse ter repensado, no dia precedente, qual 

deveria ser a postura de um vereador. Nesse sentido, questionou se um parlamentar, nesta 

Casa, deveria simplesmente dizer sim para o chefe do Executivo Municipal? Informou que 

quatro projetos que não destoavam do Executivo, através de manobras propostas pelo 

vereador Marcos Antônio dos Santos Lima para que fossem votadas em bloco, tiveram os 

pareceres rejeitados e, portanto, não entraram em pauta. Lembrou que anteriormente dois 

projetos de sua autoria foram votados e aprovados por seus pares, mas, na sessão anterior, 

após um telefonema do prefeito municipal  de Feira de Santana, Colbert Martins da Silva 

Filho, para o líder do Governo, todos os parlamentares votaram contra a aprovação dos seus 
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projetos, evidenciando o que chama – ele mesmo – de alienação. Dessa maneira, indagou 

qual seria a função de um vereador: criar leis? Fiscalizar? “Estamos (os edis) fazendo isso 

aqui na Casa? Não. Estamos dizendo amém ao Prefeito”, afirmou o Tribuno. Por isso tem 

havido tantas discordâncias na Casa. Pediu que os vereadores repensem suas posições, a 

fim de saber se é válido permanecer subordinado ao Poder Executivo. Afirmou que esta 

Casa eleita pelo povo para pensar e não somente seguir ordens do Governo Municipal. 

Questionou se seria ruim um projeto de reorganização “do carga e descarga”, alegando que 

por ter sido de autoria do vereador Sílvio de Oliveira Dias, que faz parte da oposição, tal 

projeto não passa. Questionou, igualmente, se seria ruim saber quais são as obras 

inacabadas e quanto foi gasto em cada uma? Afirmou ser direito de todos obter tais 

informações e dever da Prefeitura Municipal passar tais informações. Continuando, 

questionou se seria ruim instalar temporizadores nos painéis semafóricos? Questionou mais 

uma vez se os parlamentares estão a fazer seus papéis de legisladores? Afirmou que não 

perde tempo propondo projetos desnecessários. Afirmou que muitos vereadores temem 

tratar, na Tribuna, dos assuntos locais. Pediu que os demais vereadores reflitam pois quem 

paga é a população. Disse que o direito de legislar da vereança está sendo cessado, uma vez 

que projetos como os de sua autoria deveriam ter os vetos derrubados e serem, por fim, 

aprovados. Contudo, o que impera, segundo o parlamentar, é o “toma lá, dá cá”. Ao 

finalizar, parabenizou o Prefeito Colbert Martins da Silva por suas habilidades como 

negociador. Durante o pronunciamento do orador a tribuna, a primeira secretária desta 

Casa, a vereadora Luciane Aparecida Silva Brito Vieira, assumiu o comando da Mesa 

Diretiva. E, logo após, o transferiu para a Presidente, vereadora Eremita Mota de Araújo. 

Logo após, o vereador Jurandy da Cruz Carvalho, (PL), inicialmente parabenizou o 

deputado estadual Pablo Roberto Gonçalves da Silva, que passou a compor a Comissão de 

Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Estado, na condição de Presidente da 

mesma. Disse acreditar que o deputado terá muito trabalho a fazer, levando em conta o fato 

da Bahia estar sendo a alguns anos considerado o Estado mais violento do Pais, sendo que 

Feira de Santana não fica atrás, razão pela qual encaminhou Ofício à supracitada Comissão, 

no sentido de que realize uma Audiência Pública em nossa cidade, para discutir o alto 

índice de criminalidade que assola o nosso Município. Em seguida, referindo-se à questão 

do Orçamento, disse já ter entregue a matéria ao Legislativo desta Casa, e até onde sabe, o 

mesmo já o enviou à Prefeitura. Quanto às Emendas, esclareceu que não mais existem após 

devidamente tramitadas e votadas, sendo a partir daí acopladas ao Projeto e constantes do 

Relatório Final. Por isso não vê motivo para tanta polêmica. Logo após, o edil Josse Paulo 

Pereira Barbosa (PSC) dirigiu-se ao vereador Jurandy da Cruz Carvalho, o qual faz parte 
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da Comissão de Finanças e Orçamento (CFOF), e afirmou que a LOA (Lei Orçamentária 

Anual) sempre foi encaminhada com as emendas e questionou qual o interesse desta Casa 

em encaminhar a referida lei sem as emendas. Discorreu que é preciso parar de perseguição 

e mesquinhez nesta Casa Legislativa. Continuando, afirmou que anteriormente já fez 

aliança com a atual Presidente, mas que hoje está apoiando o prefeito municipal de Feira de 

Santana, Colbert Martins da Silva Filho, tomando sempre um posicionamento sobre de que 

lado está, pois é vereador de uma cidade. Declarou que sobre a entrega da LOA não tem 

como o Prefeito da cidade conferir se tudo foi encaminhado em conformidade antes de 

assinar. Posteriormente, o vereador Jhonatas Lima Monteiro (PSOL e Liderança da 

Minoria) afirmou que as emendas foram apresentadas ao Projeto de Lei Orçamentária e 

como todo projeto estas foram incorporadas ao texto final, sendo que o projeto se configura 

a partir de todas as modificações feitas. Sobre isto, afirmou que durante muitos anos pelo 

controle político que o ex-prefeito José Ronaldo de Carvalho tinha nesta Casa, a Redação 

Final do orçamento não ocorria na Câmara Municipal. Mas sim, dentro da Prefeitura. Ou 

seja, acontecia o envio das emendas e o texto original e a Prefeitura elaborava a Redação 

Final. Sobre isto, o Regimento desta Casa tem uma seção específica sobre o assunto e não 

existe nenhuma obrigatoriedade legal do envio das emendas em separado. No entanto, se o 

Prefeito quiser pedir as emendas em separado para conferir quais foram às modificações 

feitas ele tem este direito, como foi feito via protocolo de um ofício através do secretário 

municipal de Planejamento de Feira de Santana, professor Carlos Brito. Neste caso não se 

trata de questão legal, mas de incompetência administrativa, pois para todos os efeitos a 

referida secretaria deveria ter competência para comparar a proposta que enviou para esta 

Casa e a que foi feita. Neste sentido, não se deve espalhar fake news dizendo que o 

orçamento foi incompleto, pois não é a realidade. Neste momento, concedeu aparte ao 

vereador Ivamberg dos Santos Lima o qual discorreu que todas as emendas apresentadas 

foram publicadas em diário oficial não havendo nenhuma modificação que não seja a da 

suplementação de 40%, podendo pegar no próprio diário oficial. Neste momento, o 

vereador Jhonatas Lima Monteiro declarou que o vereador Josse Paulo Pereira Barbosa tem 

o costume de interromper a fala dos edis sem se tratar de “Pela Ordem” ou “Questão de 

Ordem” e solicitou que a Presidente Eremita Mota de Araújo preservasse a fala do vereador 

Ivamberg dos Santos Lima em aparte. Em resposta, a Presidente afirmou que o vereador 

Josse Paulo Pereira Barbosa fala muito em cumprir o Regimento Interno e ele mesmo não 

cumpre. Em aparte, o vereador Jurandy da Cruz Carvalho afirmou que não se pode ser 

alienado, mas que se deve defender o que é certo, com isto parabenizou o edil Jhonatas 

Lima Monteiro. Retomando seu discurso, o orador à tribuna afirmou que na data de ontem 
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tomou posse o novo Presidente da Embasa, Sr. Leonardo Góes Silva, e que este defende 

algo que é entendido como a privatização da referida instituição, o que afeta diretamente a 

cidade, pois a Parceria Público Privado (PPP) será instalada justamente aqui em Feira de 

Santana mesmo com o exemplo desastroso do bairro soteropolitano, Boca do Rio, 

reconhecidamente malsucedida. Isto porque está se alegando que a Embasa não tem 

condições técnicas nem financeiras de fazer a universalização da água e do esgoto, não só 

aqui como nos dezenove municípios do Portal do Sertão e isto ignora o fato de que a 

empresa tem caixa para fazer o investimento, que esta deve se pautar pelo compromisso 

social e atender, sobretudo, ao interesse público, porque lucrar não deve ser associado a um 

bem comum como a água. Neste momento, a vereadora Luciane Aparecida Silva Brito 

Vieira passou seu tempo para o orador à tribuna, o qual afirmou que a água é um bem 

comum e não pode ser tratada como um bem qualquer, por isso deve ser ofertada pelo 

poder público. Continuando, destacou que o setor privado se pauta pelo lucro e que este não 

pode orientar a disponibilização de um bem tão importante quanto à água, além do risco 

para os funcionários da empresa. Por fim, afirmou que as pessoas serão mobilizadas para 

evitar o retrocesso da Embasa. Logo após, a Presidente desta Casa, parlamentar Eremita 

Mota de Araújo, solicitou que fosse constado em Ata que o edil Josse Paulo Pereira 

Barbosa sempre solicitava o cumprimento do Regimento Interno, entretanto não o cumpria. 

Logo após, o parlamentar José Marques de Messias (UB), no tempo do PSDB cedido 

pela vereadora Eremita Mota de Araújo, convidou a todos para participarem dos festejos à 

Nossa Senhora dos Humildes que está ocorrendo na sede do distrito de Humildes, liderado 

pelo padre Pedro Miguel. Lembrou que a citada festa foi incluída no Calendário Municipal 

dos Festejos Populares na gestão do ex-prefeito Tarcísio Pimenta. Disse que no último dia 

cinco, o prefeito municipal Colbert Martins da Silva Filho esteve na localidade juntamente 

com Dom Itamar, oportunidade na qual ele reivindicou ao gestor a realização de uma festa 

com muitas atrações e, oportunamente, o prefeito ligou para o secretário municipal de 

Cultura, Esporte e Lazer, Jairo Carneiro Filho, solicitando providências para o evento. 

Assim, o orador reforçou o convite para que a população comparecesse à festa e citou que 

no próximo sábado a festa terá como atração Regi Vaqueiro, Felipe Aladim e City Luxo; no 

domingo Só Pagodinho e Canindé. Em aparte, usaram a palavra os edis Marcos Antonio 

dos Santos Lima e Luiz Ferreira Dias. Em seguida, o vereador Ronaldo Almeida Caribé 

(MDB), usou o tempo do Republicanos cedido pelo vereador Petrônio Oliveira Lima, 

agradeceu a Presidente, parlamentar Eremita Mota de Araújo, e aos demais vereadores, 

bem como saudou os presentes na Galeria. Agradeceu igualmente aos servidores da Casa. 

Iniciou afirmando ser firme em suas palavras, agindo com dedicação. Informou que tem 
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dialogado com alguns dos seus pares e com o prefeito municipal, Colbert Martins da Silva 

Filho, acerca de alguns projetos que estão engavetados, gerando dificuldades para o 

Município. Lembrou a aprovação da suplementação e espera a aprovação de alguns 

projetos que beneficiem a população. Disse ter informado ao alcaide que a pavimentação 

das ruas nas localidades em torno do bairro Gabriela está demasiadamente desgastada e 

precisa de melhorias asfálticas. Informou que no dia precedente encontrou-se com o 

superintendente municipal de Manutenção e Operações (SOMA), engenheiro João Vianey, 

acompanhado do também engenheiro de prenome Ianco, que é um jovem muito inteligente 

e vem desempenhando um ótimo trabalho. Disse que continuará fazendo o papel de 

vereador, ao buscar melhorias para a cidade. Dando continuidade, o edil Valdemir da 

Silva Santos (PV) após saudar a todos, em especial ao pastor Antonio Adílio e esposa, 

presentes da galeria da Casa, expressou sua preocupação com o aumento da violência na 

cidade de Feira de Santana ao citar o assassinato de uma mulher que estava dentro de casa e 

na presença do filho na noite anterior. Salientou que a cidade está se destacando como uma 

das mais violentas do mundo e anunciou que neste ano, a Comissão de Combate à 

Violência voltará a atuar, bem como solicitou à Presidente, vereadora Eremita Mota de 

Araújo, que apoiasse a supracitada comissão para que ela atue na conscientização das 

pessoas nos bairros mais violentos da cidade. Prosseguindo, o edil Flavio Arruda Morais 

(PSB) destacou a presença de um vereador Darlan Queiroz da Silva do município  

Governador Mangabeira, que faz um belo trabalho de regulamentação dos paredões. Em 

seguida, questionou as filas que estão sendo formadas nas frentes das escolas da rede 

municipal de ensino. Pois, a secretaria municipal de educação, professora Anaci Bispo 

Paim, assegurou que há vaga para todos os alunos. Sugeriu que a Comissão de Educação 

desta Casa, elabore um Requerimento endereçado à professora Anaci Bispo Paim 

solicitando esclarecimento. Logo após registrou reclamação de pessoas que utilizam os 

equipamento de esporte e lazer na avenida Fraga Maia que estão ou destruídos ou que estão 

levando risco aos usuários devido a ferrugem. Alertou ao secretário municipal de Cultura, 

Esporte e Lazer, Jairo Carneiro Filho, para que possa verificar os referidos equipamentos. 

Também cobrou a instalação de sinalização e redutor de velocidade no local devido a 

prática do “racha”. Acrescentou que os “pegas” estão colocando em risco a vida das 

pessoas no trecho do prolongamento da Fraga Maia. Cobrou a presença das autoridades de 

trânsito para coibir tais práticas, pois os veículos chegam a desenvolver a velocidade acima 

de 150 KM.  Neste momento, a Presidente desta Casa, vereadora Eremita Mota de Araújo, 

realizou chamada nominal, momento no qual constatou-se a ausência do vereador Silvio de 

Oliveira Dias. Durante a Ordem do Dia, em Pela Ordem, o edil Edvaldo Lima dos Santos, 



 

 

 

 

 
 

Feira de Santana 

CÂMARA  MUNICIPAL 
  Casa da Cidadania 

  

105 

 

RD 202321 

solicitou que seus pares fossem consultados quanto à possibilidade de apreciar em bloco as 

matérias pautadas para a Ordem do Dia, cujo pleito após apreciação plenária, foi aprovado 

pela unanimidade dos presentes. Sendo assim, de forma englobada foram apreciadas as 

seguintes proposições: <Em primeira discussão, foram aprovados de maneira unânime 

pelos parlamentares presentes, os pareceres exarados pela Comissão de Constituição, 

Justiça e Redação – CCJR, favoráveis à tramitação dos Projetos de Leis Ordinária nºs 

04/2023, de autoria do vereador Luiz Ferreira Dias; 089/2021, de autoria do vereador Luiz 

Augusto de Jesus e 093/2022, de autoria do vereador Valdemir da Silva Santos, assim 

como as mencionadas proposições. Apesar dos projetos terem sido aprovados por 

unanimidade dos vereadores a referida votação contou com a abstenção do edil Marcos 

Antônio dos Santos Lima. Em declaração de voto, franqueou-se a palavra aos vereadores 

Luiz Augusto de Jesus e Valdemir da Silva Santos. Em Pela Ordem, o vereador José 

Carneiro Rocha solicitou que sua presença fosse registrada no painel eletrônico. Em Pela 

Ordem, o vereador Luiz Augusto de Jesus informou que nesta manhã esteve na Gerência 

Legislativa desta Casa para solicitar cópia de todas as proposições e nomeações que 

versavam sobre o cargo de Assessor de Projetos e Pesquisas Legislativas. Nada mais 

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

Sessão, às dez horas e quarenta e dois minutos, sendo convocada outra para terça-feira, dia 

quatorze de fevereiro 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.      

 

 

 


