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Ata da 81ª Sessão Ordinária da Câmara 

Municipal de Feira de Santana, Estado 

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

Período, da 19ª Legislatura, realizada 

no dia 14 de setembro de 2021. 

 

  Aos quatorze dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um, a 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 octogésima primeira 

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

Legislatura, na qual, compareceram os vereadores Edvaldo Lima dos Santos, Emerson 

Costa dos Santos, Eremita Mota de Araújo, Fabiano do Nascimento Souza, Fernando 

Dantas Torres, Flávio Arruda Morais, Ivamberg dos Santos Lima, Jhonatas Lima Monteiro, 

José da Costa Correia Filho, José Marques de Messias, Josse Paulo Pereira Barbosa 

Jurandy da Cruz Carvalho, Luciane Aparecida Silva Brito Vieira, Luiz Augusto de Jesus, 

Luiz Ferreira Dias, Pedro Américo de Santana Silva Lopes, Pedro Cícero Marcenio Silva, 

Petrônio Oliveira Lima, Ronaldo Almeida Caribé, Sílvio de Oliveira Dias e Valdemir da 

Silva Santos. Amparado pelo Regimento Interno, o primeiro Vice-Presidente desta Casa, 

vereador Silvio de Oliveira Dias, assumiu a direção dos trabalhos, declarou aberta a 

presente Sessão e solicitou da vereadora Eremita Mota de Araújo, segunda Secretária, a 

leitura da Ata da Sessão anterior que foi aprovada pela unanimidade dos presentes. O 

Presidente desta Casa, edil Fernando Dantas Torres, assumiu a direção dos trabalhos e 

solicitou a primeira Secretária, vereadora Luciane Aparecida Silva Brito Vieira, que 

procedesse a leitura das matérias previamente constantes para o Expediente do dia, que vão 

a seguir:< Veto n/nº 002/2021, de autoria do Poder Executivo Municipal que “Veta 

integralmente o Projeto de Lei nº 057/2021, de autoria do vereador Pedro Cícero Marcenio 

Silva que “Dispõe sobre o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 

nacional decorrente do novo coronavírus (COVID-19), no transporte coletivo público 

(ônibus e alternativo), transporte coletivo alternativo de passageiro (vans, a partir de 08 

passageiros), no Município de Feira de Santana, durante a pandemia da Covid-19, e dá 

outras providências”, porque os custos operacionais do transporte público municipal serão 

majorados, implicando obrigações não previstas nos contratos de concessão pública”. 

Projeto de Decreto Legislativo n/nº 13/2021, de autoria do edil Silvio Oliveira Dias que 

“Dispõe sobre a concessão do Título de Cidadão Feirense ao Sr. Wilson Soares do Monte e 
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dá outras providências”. Parecer nº 046/2021, exarado pela Comissão de Finanças, 

Orçamento e Fiscalização, opinando favoravelmente ao Projeto de Lei nº 140/2021, de 

autoria da Mesa Diretiva. Requerimento nº 221/2021, de autoria da vereadora Eremita 

Mota. Indicações nºs 2024 a 2054/2021, de iniciativa dos parlamentares Flávio Arruda 

Morais, Jurandy da Cruz Carvalho, Valdemir da Silva Santos, Luciane Aparecida Silva 

Brito Vieira, Luiz Augusto de Jesus e Silvio de Oliveira Dias.> Em Pela Ordem o edil, 

Josse Paulo Pereira Barbosa solicitou que fosse registrada a presença do suplente de 

vereador, o Tenente Ubiraci Nascimento, desejando felicitações ao seu pai, o ex-presidente 

desta Casa o Sr. Antonio Francisco Neto (Ribeiro). Logo após, o presidente Fernando 

Torres comentou que, caso não seja candidato na próxima eleição, votará em Ribeiro, bem 

como pediu que o registro da presença do supracitado suplente de vereador fosse feito em 

seu nome e em nome da Casa. A seguir o Presidente, Fernando Dantas Torres convidou os 

líderes partidários a efetuarem as suas inscrições. Dando prosseguimento, o Presidente 

Fernando Torres solicitou que o edil Luiz Augusto de Jesus assumisse o comando da Mesa 

Diretiva, momento em que, em Pela Ordem, o supracitado vereador disse que não aceitaria 

a incumbência em razão de ter outros membros da Mesa presentes no Plenário. Logo após, 

o comando da Mesa Diretiva foi assumido pela segunda Secretária, vereadora Eremita 

Mota de Araújo. No momento destinado ao Horário das Lideranças Partidárias, o 

parlamentar Edvaldo Lima dos Santos (MDB) disse que ficou estarrecido com a atitude 

do Governador Rui Costa que em entrevista transferiu a responsabilidade no que diz 

respeito ao assassinato de oficial da Polícia Militar, ocorrido no último final de semana. 

Citou os estados do nordeste que são mais violentos, destacando que o município de Feira 

de Santana é o decimo mais violento do mundo. Ressaltou que o Governador do Estado da 

Bahia creditou toda essa violência ao Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. 

Mandou recado para Rui Costa destacando que o Presidente da República tem respeito, 

moral, ética e compromisso com a sociedade brasileira, como pode ser constatado no 

último dia sete de setembro, quando milhares de pessoas foram às ruas para apoiá-lo, 

estando na pauta a liberdade de expressão, a diminuição da violência, a defesa dos valores, 

da família e da vida. Criticou mais uma vez a postura do Governador da Bahia, salientando 

que a Segurança Pública da Bahia está falida. Finalizou seu pronunciamento se 

solidarizando com a família enlutada do oficial assassinado. Em seguida, o vereador Luiz 

Augusto de Jesus (DEMOCRATAS), que também usou o tempo do PV cedido pelo edil 

Valdemir da Silva Santos, parabenizou o vereador Edvaldo Lima dos Santos pelo discurso 

destacando que o governo estadual está deixando a desejar no setor de Segurança Pública.  

Frisou que a Bahia está em primeiro lugar no ranking de violência no Brasil. Salientou que 
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Feira de Santana ocupa o terceiro lugar no quesito violência no Estado. Lamentou o fato da 

Bahia deixar de ser referência na área de Segurança. Lembrou que anteriormente policiais 

baianos eram requisitados para atuar em outros estados da Federação e hoje passa pelo caos 

no Estado e em Feira de Santana. Afirmou que o governador só anda viajando e 

inaugurando policlínicas. “Não sei onde apareceu tanta policlínica pra ele inaugurar. 

Parecer que só tem policlínica pra ele inaugurar. Para os prefeitos pagarem os exames pra 

não mandar pra Salvador”, observou o tribuno. Disse que o governo quer desafogar 

Salvador e jogar tudo nas contas dos prefeitos.  Prosseguindo, parabenizou o Secretário 

Municipal de Saúde, médico Marcelo Britto, pela visita que realizou ontem ao bairro 

Conceição. Antecipou que na próxima semana, o Secretário visitará o distritos Humildes. 

Relatou que o Secretário está ouvindo a população e coletando sugestões. Recomendou que 

a população compareça aos encontros com o Secretário para informar as demandas das 

comunidades. Revelou que alguns moradores solicitam segurança, aumento de exames, 

celeridade nas entregas dos exames, falta de técnicos e odontólogos. Recomendou que as 

demais secretarias municipais se espelhem e vá aos bairros, aos distritos e ao encontro da 

população para ouvir os reclames. Parabenizou o prefeito municipal de Feria de Santana, 

Colbert Martins da Silva Filho, por ter autorizado a reabertura dos campos de futebol e 

shows dentro dos protocolos sanitários. O tribuno cedeu parte do seu tempo ao edil Josse 

Paulo Pereira Barbosa. Em Pela Ordem o vereador Sílvio de Oliveira Dias solicitou que 

fosse obedecida a ordem das inscrições. Na sequência, o vereador Josse Paulo Pereira 

Barbosa (PSC) agradeceu a sua família e aos amigos que o parabenizaram no seu 

aniversário, ocorrido no último domingo, em que completou quarenta e nove anos de vida, 

com saúde e sabedoria. Disse que recebeu muitas homenagens e que ainda não conseguiu 

ler todas as mensagens de felicitações. Louvou a Deus pela iniciativa de amigos, grupo 

político e família, destacando que se sentiu forte, feliz e reconhecido com as manifestações 

de parabéns por parte de todos. Encerrou seu pronunciamento agradecendo a todos que o 

parabenizaram. Em seguida, o edil José da Costa Correia Filho (PATRIOTA) destacou 

que, caso o vereador Josse Paulo Pereira Barbosa (PSC) desejasse, poderia conceder aparte 

para que este discorresse acerca do Prefeito Colbert Martins da Silva Filho visto que, 

aparentemente, o referido parlamentar voltou a apoiar o chefe do Poder Executivo. Em 

aparte, o vereador Josse Paulo Pereira Barbosa (PSC). Dando continuidade, o orador à 

tribuna enunciou que, no dia anterior, esteve no bairro Alto do Cruzeiro, oportunidade na 

qual participou do aniversário do Sr. Roberval, seu amigo. Registrou que convidou o Sr. 

“Tom Baiano”, pré-candidato a Deputado Estadual, para participar do evento e teve a 

possibilidade de dialogar com ele sobre as próximas eleições. Mencionou que o vereador 
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Flávio Arruda Morais (PSB) era pré-candidato a Deputado Federal e salientou que, caso 

este se alie ao Prefeito Municipal, terá grandes chances de obter êxito. Citou que os 

parlamentares Luiz Ferreira Dias (PROS), Luiz Augusto de Jesus (DEM) e Jhonatas Lima 

Monteiro (PSOL) também pretendiam se candidatar para as próximas eleições. Por fim, 

destacou esperar que a paz voltasse a reinar nesta Casa com a maioria dos parlamentares 

sendo da base governista. O edil Josse Paulo Pereira Barbosa (PSC) apelou aos líderes 

do Governo, parlamentares Luiz Augusto de Jesus e Pedro Américo de Santana Silva 

Lopes, para uma denúncia de ausência de enfermeira no Posto de Saúde Tomba – IV. 

Acrescentou que as denunciantes, dentre elas, gestantes afirmaram que por diversas vezes 

estiveram no posto e não conseguiram atendimento. Argumentou que é justamente a 

enfermeira que faz os exames preventivos. Também relatou cobranças de moradores da rua 

Rio Verde, bairro Conceição, quanto a falta de drenagem. Assinalou que os cidadãos 

cobram e necessitam de respostas. Adiantou que no próximo final de semana estará no 

distrito Jaguara atendendo as pessoas no seu escritório. Disse que o seu mandato foi dado 

por Deus a quem deve obrigação assim como a seu grupo político. Ao radialista Elias Lúcio 

disse que recebeu um vídeo no qual ele estaria lhe xingando e que gostaria de saber se é 

verdade. Em aparte, o vereador Luiz Augusto de Jesus argumentou que não há rede 

sanitária de esgoto em parte do bairro Conceição e que a drenagem seria dois quilômetros 

de extensão. Disse conhecer o problema e assegurou que são moradores da Rio Verde que 

jogam água de suas casas na artéria. Em Pela Ordem, o edil Petrônio Oliveira Lima (REP) 

transferiu seu tempo de pronunciamento ao vereador Valdemir da Silva Santos (PV). Logo 

após, o parlamentar Valdemir da Silva Santos (PV), em tempo cedido pelos edis Petrônio 

Oliveira Lima (REPUBLICANOS) e Pedro Américo de Santana Silva Lopes 

(DEMOCRATAS), mencionou o Sr. “Bira”, presente na galeria desta Casa e, em seguida, 

relatou que, pela primeira vez, teria a oportunidade de discursar por mais tempo no Horário 

das Lideranças Partidárias. Exteriorizou que não podia se calar diante dos fatos que 

ocorreram neste Parlamento nos últimos dias e declarou esperar não precisar discorrer sobre 

o tema outra vez. Salientou que esta Câmara, que deveria ser exemplo de responsabilidade, 

atualmente se encontrava fora dos princípios da legislação porque negligenciava o 

Regimento Interno. Discorreu que na Sessão Ordinária da última quarta-feira, dia oito de 

setembro, o Presidente Fernando Dantas Torres (PSD), que deveria dar exemplo ao cumprir 

o Regimento Interno, fez uso da palavra à tribuna para lhe qualificar como ladrão. Disse 

que o Presidente sabia de sua honestidade e salientou que resistiu a muitas tentações nesta 

Casa a fim de que ninguém fizesse comentários críticos acerca de sua fé e moral. 

Exteriorizou que, em um momento de “impulso e desequilíbrio” do Presidente, este, 
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durante o discurso, lhe chamou de ladrão. Exprimiu que estava preocupado porque o 

Presidente Fernando Dantas Torres quebrava o decoro parlamentar e ressaltou que, como 

tudo na política mudava com agilidade, os onze vereadores aliados nesta Casa começavam 

a preparar a sucessora à Presidência, de modo que a vereadora Eremita Mota de Araújo 

(PSDB), ao assumir o comando da Mesa Diretiva, menosprezava os colegas aos chamá-los 

de suplentes e outros adjetivos. Relatou acreditar que toda e qualquer pessoa que pretendia 

se tornar um líder deveria respeitar os outros porque liderança se conquistava com exemplo 

e bom comportamento. Exprimiu que, atualmente, os parlamentares que desejavam se 

tornar líderes tentavam menosprezar aqueles que tiveram êxito nas eleições tanto quanto os 

suplentes. Mencionou o edil Luiz Augusto de Jesus (DEM) ao expor que, mesmo sendo 

suplente, este obtivera quase quatro mil votos e deveria ser respeitado. Enunciou que se 

preocupava porque, ao que parecia, grande parte dos vereadores eram espectadores das 

situações que ocorriam nesta Casa. Relatou que, até a presente data, apenas um Projeto de 

Lei de sua autoria fora pautado, isso porque dialogou com dois colegas do denominado 

“grupo dos onze”, os quais conversaram com o Presidente e conseguiram que a matéria 

fosse colocada em pauta na Ordem do Dia. Exteriorizou que, no entanto, a Comissão de 

Constituição, Justiça e Redação exarou um Parecer contrário à proposição, de modo que 

precisou dialogar com os membros desta e, desse modo, um Parecer favorável foi 

elaborado. Declarou que elaborara Projetos de Lei importantes para este município e estes 

se encontravam “engavetados” há mais de cinco meses enquanto outros parlamentares 

tinham suas matérias pautadas com celeridade. Disse que, ao final deste período, haverá um 

balanço referente às matérias elaboradas pelos parlamentares e, através deste, a população 

não terá conhecimento de Projetos de Lei elaborados por ele e indagará o porquê de ele 

permanecer neste Legislativo se não apresentava proposições visando contribuir com Feira 

de Santana. Exprimiu que todos os parlamentares estavam nesta Câmara para representar o 

povo e destacou que era um homem de bem, que jamais comprou votos e que foi eleito pelo 

reconhecimento da população honesta que desejava um representante. Declarou que sempre 

resistiu e continuará resistindo a todas as tentações nesta Casa, a fim de continuar sendo um 

exemplo em sua comunidade. Disse que havia uma Corregedoria nesta Casa que, mesmo 

notando as situações que ocorriam, não atuava para solicitar a paz e garantir o decoro 

parlamentar. Questionou se havia ditatura neste Parlamento e enunciou que o Presidente 

Fernando Dantas Torres, ao se pronunciar no programa De Olho na Cidade, relatou que 

conduziria esta Casa da mesma maneira que fazia com sua empresa. Exteriorizou que o 

Presidente não faltou com a verdade, porém, deveria lembrar que, em sua empresa, poderia 

agir e falar como quisesse, no entanto, neste Parlamento era obrigado a cumprir o 
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Regimento Interno. Destacou, ainda, que o Regimento Interno concedia equidade a todos os 

vereadores e relatou que, como seus direitos não eram assegurados nesta Casa, ingressaria 

com uma ação para obtê-los. Salientou que, se seus Projetos não fossem pautados, 

ingressaria com um mandado de segurança para que eles constassem na Ordem do Dia. 

Expôs que não estava nesta Casa para ser ridicularizado ou para que seus quarenta e seis 

anos de história e honestidade fossem apagados. Mencionou que, antes de falecer, seu 

saudoso pai lhe aconselhou a honrar sua família. Disse que fará isto até o último dia da sua 

vida e que jamais permitirá que alguém tente apagar sua história. Relatou que continuaria 

se posicionando com firmeza e honestidade, dedicando-se à população feirense. Citou sua 

trajetória de vida ao relatar que aprendeu a resistir às tentações e, ao concluir seu 

pronunciamento, declarou desejar respeito. Em seguida o vereador Luiz Ferreira Dias 

(PROS) demonstrou sua tristeza pela atual situação da feira livre do bairro Tomba, 

afirmando que a Secretaria de Agricultura está falida pois, apesar de ter um secretário 

competente e humano, não possui recursos para sequer colocar lixeiras nas feiras livres. 

Disse que o Centro de Abastecimento está abandonado e conclamou o Prefeito Colbert 

Martins a adotar providências para minimizar o sofrimento dos trabalhadores que atuam 

naquele local, bem como nas feira livres. Passou a falar sobre a situação dos feirantes da 

Rua Marechal Deodoro defendendo a necessidade de apoiar essa categoria a fim de manter 

as condições de trabalho. Encerrou seu discurso voltando a solicitar o apoio e atenção do 

Prefeito Municipal no que diz respeito a prover melhorias nas feiras livres. Foi aparteado 

pelo colega Flávio Arruda Morais. Dando prosseguimento ao Horário das Lideranças o 

parlamentar Flávio Arruda Morais (PSB) disse que no último final de semana esteve na 

comunidade Sonho Real, na Portelinha, região do bairro Jussara, região essa que, segundo o 

orador, é pouco visitada e vista pelo Poder Público e que residem pessoas vivendo abaixo 

da linha da pobreza. Informou ter firmado um compromisso com a pastora que atua no 

bairro que , tem um serviço de resgatar os jovens do mundo do crime e dar um 

direcionamento certo. Disse que fez um compromisso de campanha e estará doando uma 

casa para ela, uma vez que atualmente a citada senhora vive em um barraco e numa 

situação desumana. Afirmou que seu intuito na política é de apenas proporcionar melhorias, 

produzir e fazer o bem à população. Afirmou que os seu três últimos vencimentos serão 

destinados à construção desse imóvel, que será de fundamental importância para a pastora e 

toda a sua família. Fez um agradecimento especial ao amigo Marcus Figueiredo, 

ressaltando o seu empenho. Finalizou com a frase “não tenho a política como profissão, 

tenho a política como missão”. O vereador Emerson Costa dos Santos (DC) disse que dão 

audiência ao repórter autointitulado “Bicudo”. Relatou que o vereador Pedro Cícero está 
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passando por um momento difícil e por isso lhe convidou para passar o final de semana na 

praia. Lembrou que em pleno Setembro Amarelo, de prevenção ao suicídio, uma parte da 

imprensa não tem autoridade de reconhecer no outro as dificuldades. Acrescentou que o 

referido repórter pegou uma foto do vereador Pedro Cícero, que estava no seio da sua 

família em um momento social. Afirmou que a sua amizade com Pedro Cícero extrapola a 

esfera política. Por isso lhe convidou para espairecer e conversar como amigos que são. 

Assinalou que o repórter distorceu uma foto publicada por ele numa rede social na qual o 

edil Pedro Cícero aparece e questionou a condição de saúde do parlamentar. “Ele deveria 

estar trancado, estar em uma solitária? Será que é isso que a imprensa quer? Parte da 

imprensa”. O orador questionou a linha profissional do repórter “Bicudo”. Assinalou que 

apesar de politicamente estarem, eventualmente, em lados opostos são amigos e a amizade 

inclui estar ao lado em momentos difíceis da vida. Frisou que o edil Pedro Cícero é “gente” 

e precisa de relações sociais saudáveis e de carinho. Defendeu que a imprensa deveria 

repudiar tais iniciativas deletérias. Segundo o orador, o repórter estava questionando se o 

parlamentar estava gastando o dinheiro do povo, quando o salário é privativo do vereador. 

Disse que se for por pagar impostos todos pagam, inclusive os vereadores. Relatou que o 

parlamentar Pedro Cícero estava passando por um momento que precisava clarear a mente 

e sair do cenário político. Finalizou afirmando que “quem nasceu para andar sozinho foi o 

diabo”. Acrescentou que foi um prazer ter recepcionado o colega Pedro Cícero na casa de 

praia dos seus pais. Em aparte, o vereador Pedro Cícero Marcenio Silva revelou que hoje 

pela manhã foi “agredido” pelo senhor Adriano, que se intitula “Bicudo”, e que este estava 

gravando com um celular e lhe fazendo ameaças. Disse que o repórter é um “charlatão” que 

fica nas redes sociais falando mal dos políticos. O aparteante cedeu o tempo do partido 

Cidadania para o orador. Em aparte o edil Josse Paulo Pereira Barbosa disse que o repórter 

é um “gangster, um marginal, mau caráter, bandido que fica mexendo com as famílias de 

bem de Feira de Santana”. Na sequência, o vereador Fernando Dantas Torres (PSD) 

destacou que, quando seus pares desejassem comentar sobre algo relacionado à Presidência, 

deveriam fazê-lo quando estivesse presente. Relatou que, quando o Presidente não estava 

no plenário e um vereador discorria sobre sua gestão, era porque pretendia fugir do debate. 

Expôs que quando mencionou que havia vereadores “corruptos”, que desejavam atrapalhar 

a administração, tinha como provar os fatos. Referiu-se ao vereador Pedro Américo de 

Santana Silva Lopes (DEM), Vice-Líder do Governo nesta Casa, ao pedir para que este 

comentasse com o Prefeito Colbert Martins da Silva Filho que, no mês de dezembro, 

poderia “segurar” o duodécimo porque esta Casa da Cidadania não precisava do dinheiro 

porque o possuía na conta bancária. Exteriorizou que esta Câmara, mensalmente, recebia 
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cerca de dois milhões e meio de reais e, no mês de dezembro, gastará pouco mais de quatro 

milhões de reais por conta do décimo terceiro e outras despesas, no entanto, reforçou que o 

valor se encontrava na conta bancária. Enunciou que alguns vereadores, os quais desejavam 

“acabar” com esta Casa e com sua administração, bem como com o dinheiro público, se 

pronunciavam à tribuna expondo que ingressariam com uma ação no Poder Judiciário 

contra a Presidência. Indagou o que estes parlamentares alegariam, bem como se a justiça 

seria contrária ao zelo pelo dinheiro público. Relatou que acreditava no Poder Judiciário e 

referiu-se ao ex-vereador Antônio Carlos Passos Ataíde ao mencionar que este fora 

Presidente deste Legislativo e enfrentara muitas situações. Ao tecer suas considerações 

finais, declarou que o “grupo dos onze” e os vereadores da oposição apoiavam sua gestão e 

mencionou o auxílio concedido pelo edil Silvio de Oliveira Dias (PT) no que concernia à 

elaboração de um Projeto de Lei referente às contas deste Legislativo. Disse que, se esta 

Casa, atualmente, recebesse o mesmo valor da legislatura anterior, a economia de recursos 

seria próxima a cinco milhões de reais. Destacou que era difícil “governar com alguns 

vereadores que querem afanar” o dinheiro desta Casa.  Referiu-se a um vereador que, ao 

passar sob uma parte quebrada no teto do pátio desta Câmara, disse que o Presidente 

administrava mal. Relatou, ainda, que estava nesta Casa desde janeiro e que o teto 

permanecia quebrado há anos. Exteriorizou que, para propiciar o reparo do teto, era 

necessário haver licitação. Expôs que um vereador se dirigiu ao Gabinete da Presidência 

para dizer que poderia indicar uma empresa para propiciar os devidos reparos no teto desta 

Casa. Exprimiu que, em resposta, declarou que a empresa poderia participar da licitação e 

relatou que o “grupo dos onze” e os vereadores da oposição representavam a maioria nesta 

Casa porque, do contrário, os parlamentares do “grupo dos sete” tentariam retirá-lo da 

Presidência. Exteriorizou que estava na vida pública há vinte anos e nunca se envolveu em 

nada de errado com o dinheiro público. Declarou que zelava pelo dinheiro público e que, 

quando foi Deputado, havia um recurso financeiro no valor de quarenta mil reais ao mês 

para despesas, mas, no final do ano, devolvia uma boa parte do dinheiro. Expôs que cresceu 

na política e que era respeitado porque sempre zelava pelo dinheiro público e relatou que 

não aceitava que “bandidos” se pronunciassem à tribuna argumentando que lhe tirariam da 

Presidência. Ressaltou que jamais teriam êxito porque não conseguiriam provar uma 

possível corrupção em sua administração. Declarou que a Prefeitura Municipal poderia 

contar com o valor do duodécimo e salientou que, em outras legislaturas, os parlamentares 

“inventavam” viagens e despesas para não haver economia de recursos financeiros. 

Declarou que os vereadores do “grupo dos sete” “colocavam a faca em seu pescoço” para 

liberar recursos públicos. Por fim, relatou que o ex-Presidente desta Casa, o vereador 
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licenciado e Secretário Municipal José Carneiro Rocha, sofreu com “os bandidos que 

colocavam a faca” em seu pescoço. Neste momento, o comando da Mesa Diretiva foi 

reassumido pelo Presidente Fernando Dantas Torres. Em seguida, o parlamentar Silvio de 

Oliveira Dias (Liderança da Oposição), cedido pelo vereador Jhonatas Lima Monteiro, 

passou a falar sobre a Segurança Pública no Estado. Questionando se os colegas 

esqueceram o que era a Bahia no passado, quando Feira de Santana sequer tinha viaturas, 

pois as poucas existentes viviam quebradas, os distritos não tinham qualquer segurança e os 

policiais sequer tinham direito a transporte público sem pagar as passagens. Afirmou que 

hoje poucos policiais utilizam transporte público, uma vez que possuem seus próprios 

veículos, pois tiveram sua dignidade resgatada. Disse que no passado o policial militar para 

sobreviver tinha que fazer “bicos”. Fez um paralelo entre o passado e o presente, salientado 

que o problema da segurança é registrado em todo o país. Falou que o maior problema é o 

tráfico de drogas e que em seguida é a cultura de armamento da população, pregada pelo 

Presidente da República. Registrou que a cultura da violência produz números alarmantes. 

Passou a falar sobre a atenção do Governo do Estado com a zona rural, proporcionando 

energia elétrica e água encanada para um número cada vez maior de cidadãos. Encerrou seu 

pronunciamento dizendo que o governo do PT alavancou a qualidade de vida da população, 

a exemplo do programas Minha Casa, Minha Vida, Bolsa Família, Luz para Todos, UPAS, 

SAMU, Policlínicas, ampliação do Hospital Clériston Andrade, dentre outros benefícios e 

criticou a política de desenvolvimento social e educação deste município, bem como a 

política nacional que não proporciona inclusão. Em Pela Ordem, o parlamentar Edvaldo 

Lima dos Santos citou um versículo bíblico e disse que a comunidade cristã tenta introduzir 

a Bíblia nas escolas para prevenir a violência e a “esquerda” não aceita. A seguir o vereador 

Jurandy da Cruz Carvalho (PL) respondeu ao colega Fernando Dantas Torres e informou 

que todos, em especial a imprensa, que acessem o Portal da Transparência e verifiquem os 

custos dos gabinetes dos vereadores constatando quais são os maiores gastos, se são dos 

sete ou dos catorze vereadores, a fim de evitar polêmica e “disse me disse”.  Falou que 

nunca foi cobrado o que não é direito e que respeita o Presidente. Informou que esteve em 

reunião com o Deputado Ângelo Almeida, com o Secretário de Agricultura do Estado e 

com o Chefe da Bahiapesca na busca de benefícios para a comunidade, em especial para o 

“defeso” de Pedra do Cavalo, uma vez que milhares de pessoas entram diariamente no rio o 

quer inviabiliza o “descanso” e a reprodução. Defendeu a agenda propositiva, criticou as 

“picuinhas” nesta Casa e conclamou que todos trabalhem em prol da população. Em Pela 

Ordem, o vereador Josse Paulo Pereira Barbosa disse ser fácil jogar para a “galera” como 

faz os vereadores do Grupo dos Sete. Pois, ventilam que os vereadores do Grupo dos Onze 
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ganham mais. Porém, ressaltou que existe isonomia. A diferença é que o Grupo dos Sete 

ingressou na Justiça para ter acesso ao que não tem Direito e tentam onerar a Câmara com o 

que não é legal. Prosseguindo, a vereadora Eremita Mota de Araújo (PSDB) disse 

olhando o vereador Antonio Carlos Passos Ataíde na Galeria desta Casa e com a passagem 

do suplente de vereador Ubiraci, filho do ex-Presidente, Antonio Francisco Neto, assim 

como o Presidente que já tem mais de vinte anos de vida pública para dar uma aula de 

como funciona um Parlamento. Em seguida relatou que segundo o site O Protagonista, o 

Prefeito Municipal de Feira de Santana, Colbert Martins da Silva Filho, teria convocado 

instituições para informar que ficariam sem recursos devido as emendas da Lei de 

Diretrizes Orçamentárias. A oradora afirmou ser mentira. Revelou que o gabinete do 

prefeito só anda fechado. Desafiou qualquer um a divulgar um agendamento feito ao 

público para ser atendido pelo Chefe do Executivo. Assinalou que tanto o ex-prefeito José 

Ronaldo de Carvalho quanto ao atual prefeito Colbert Martins da Silva Filho, que são “uma 

coisa só”, não estavam acostumados com uma Câmara independente. Argumentou que nos 

últimos vinte anos nunca teve uma legislatura independente como a atual. Afirmou que 

sempre atuou com independência nesta Casa Legislativa. Frisou que esta Câmara agora não 

deu nenhum “cheque” ao prefeito ou a algum banco. Frisou que cotidianamente os meios 

de comunicação informam que nos postos médicos faltam médicos, medicamento, 

enfermeiros e pagamento de salários. Assinalou que o caos administrativo está instalado em 

Feira de Santana. Dirigiu-se às instituições citadas pelo site O Protagonista e tranquilizou as 

mesmas assegurando que não faltarão recursos. Pois, todas serão prestigiadas e podem 

contar com esta Casa e com o Presidente, vereador Fernando Torres. O edil Jhonatas Lima 

Monteiro (PSOL) abordou a questão de um movimento realizado no Distrito da Matinha 

que trata da construção da linha de transmissão de energia elétrica naquela localidade, 

destacando que não houve aval da comunidade e sequer a realização de audiência pública 

para avaliar os impactos e a contrapartida da supracitada construção. Informou que o 

Sindicato de Trabalhadores e Trabalhadoras da Agricultura Familiar de Feira de Santana, 

em conjunto com outras entidades de proteção ambiental, realizaram a manifestação na 

localidade de Alecrim Miúdo, onde está sendo construída uma das estações. Falou sobre os 

impactos na vida das pessoas e conclamou os órgãos, a exemplo do INEMA, a atuarem em 

benefício da população afetada. Em Pela Ordem, o edil Ivamberg dos Santos Lima 

convidou a todos para uma Audiência Pública que ocorrerá às quatorze horas na presente 

data com o tema: Medidas emergenciais para recuperação dos setores da cultura e eventos. 

Em Pela Ordem, os vereadores Valdemir da Silva Santos, Luiz Augusto de Jesus, Jhonatas 

Lima Monteiro, Pedro Américo de Santana Silva Lopes, Fabiano Nascimento de Souza e 
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José Marques de Messias solicitaram inscrição em Explicações Pessoais. Em seguida, o 

Presidente Fernando Dantas Torres solicitou a todos que ficassem em pé para Promulgação 

da Lei nº 371/2021, que “Considera de Utilidade Pública a agência Adventista de 

Desenvolvimento e Recursos Assistenciais”. Neste momento, a Sessão foi suspensa por 

vinte minutos para reunião com o “grupo dos onze” e com a oposição. Reaberta a Sessão, o 

edil Luiz Augusto de Jesus solicitou suspensão da mesma por quinze minutos para reunião 

do “grupo dos sete” e teve seu pleito atendido. Reaberta a sessão, deu-se início à Ordem do 

Dia, na qual foi apreciada a seguinte proposição: Em discussão única, o Veto nº 001/2021, 

de autoria do Poder Executivo. Dando prosseguimento à discussão do Veto nº 001/2021, 

iniciada na sessão anterior, a palavra foi concedida ao edil Pedro Américo de Santana Silva 

Lopes. Durante a fala do orador, o comando dos trabalhos legislativos foi assumido pela 

segunda Secretária, vereadora Eremita Mota de Araújo, e em seguida, pela primeira 

Secretária, parlamentar Luciane Aparecida Silva Brito Vieira. De volta ao comando da 

Mesa Diretiva, o Presidente Fernando Dantas Torres realizou chamada nominal, momento 

em que todos os edis estavam presentes. Durante a votação do Veto nº 001/2021, usaram a 

palavra os vereadores José da Costa Correia Filho, Edvaldo Lima dos Santos e Luiz 

Augusto de Jesus. Oportunamente, o Presidente Fernando Torres registrou a presença do 

Sr. Fanael Ribeiro na Galeria desta Casa. Em Pela Ordem, o edil Edvaldo Lima dos Santos 

lembrou ao colega Luiz Augusto de Jesus que os vereadores possuem prerrogativas. Ainda 

em votação, usaram a Tribuna os parlamentares Petrônio Oliveira Lima, Jhonatas Lima 

Monteiro, Jurandy da Cruz Carvalho, Valdemir da Silva Santos, cujo pronunciamento 

segue na íntegra por solicitação do edil Josse Paulo Pereira Barbosa e autorização do 

Presidente, vereador Fernando Dantas Torres. Valdemir da Silva Santos: “Senhores 

vereadores, vereadoras, eu venho nesta tribuna fazer a minha declaração de voto com muita 

consciência e com muita tranquilidade, pois quando entrei nesta Casa, no dia primeiro de 

janeiro, eu fiz no meu pronunciamento uma declaração que estaria nesta Casa para trabalhar 

pelo melhor de Feira de Santana. E se o melhor por Feira de Santana é muitas das vezes 

apertar a mão do Prefeito e dizer conta comigo, como é no caso da LDO, o Veto da LDO 

que ele envia para esta Casa, eu com certeza direi sim. Não estou votando no Prefeito 

Colbert Martins, estou votando no melhor para Feira de Santana. Agora, meu nobre 

vereador Jurandy, falar, meu nobre vereador Jurandy, tentar aqui esperar do nobre vereador 

Jhonatas Monteiro, do competente Jhonatas Monteiro, nesta Casa, votar um projeto 

favorável ao Prefeito Colbert Martins é querer demais, é esperar demais. O nobre vereador, 

a quem eu respeito, ele está semelhante àquela estória do menino que disse: eu vou acabar 

com o sábio hoje. Ele diz que é muito sábio, eu vou colocar o passarinho na minha mão e 
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vou perguntar para ele se esse passarinho está vivo ou morto, se ele disser que está morto, 

eu abro a mão e solto e se ele disser que está vivo eu aperto a mão e mato, eu vou ter o 

discurso pronto para a decisão dele. É o caso do vereador Jhonatas Monteiro, tudo aquilo 

que é contra o Prefeito, claro que o vereador da oposição vai vir aqui e apertar e matar esse 

passarinho, para que ele não venha favorecer. É claro que ele vai vir com discursos bonitos 

para que, na verdade, o Prefeito não venha a ter um desenvolvimento. Quem olha para o 

antigo Feira Tênis Clube e vê uma obra daquela, chega a ser até, na verdade, um pecado 

dizer que o Prefeito de Feira de Santana não está trabalhando. Andar pelos calçadões da 

Sales Barbosa e dizer que o Prefeito não está trabalhando é querer botar uma venda nos 

olhos, mas sabe o que é que me deixa alegre, vereador Lulinha, é que o povo de Feira de 

Santana está vendo. Ontem eu tive a oportunidade de ir ao médico e quando eu sentei, o 

médico começou a me atender e ele perguntou para mim: você trabalha de que? E eu falei, 

eu trabalho na Câmara de Vereadores, mas não disse qual era a minha função, porque eu 

estava meio envergonhado de falar qual era a minha função, meio envergonhado, 

antigamente a gente falava com peito: vereador”.Nesse momento a vereadora Eremita Mota 

de Araújo assumiu a direção dos trabalhos. Segue a continuidade do discurso do 

parlamentar Valdemir da Silva Santos: “Então eu chegando ontem, eu falando, quando ele 

me fez a pergunta, então eu afirmei, vereador Lulinha, dizendo para ele, olha eu trabalho na 

Câmara de Vereadores e ele disse para mim assim: rapaz a Câmara de Vereadores não quer 

deixar o Prefeito trabalhar, que está fazendo um grande trabalho. Então andando pelas ruas 

a gente ouve a população, andando pelas ruas a gente percebe que na verdade a 

popularidade e o reconhecimento pelo povo está, na verdade, em ação, e vem agora esse 

projeto, e quando eu disse lá atrás, vereador Edvaldo Lima, que era para a gente discutir a 

LDO”. Durante a fala do tribuno o Presidente desta Casa Fernando Dantas Torres, 

reassumiu a direção da Mesa e solicitou que o orador se reportasse a matéria em análise. 

Em Pela Ordem o edil Josse Paulo Pereira Barbosa disse que tem orgulho de ser vereador 

e que o colega Valdemir da Silva Santos deveria renunciar, solicitou que o discurso fosse 

registrado na íntegra e acionasse a Corregedoria da Casa, reafirmou que tem orgulho de 

estar aqui, pois conseguiu depois de vinte anos em busca de uma sonho. O Presidente 

acatou a solicitação do vereador e autorizou que fosse registrado na íntegra o discurso do 

parlamentar Valdemir da Silva Santos. Dando continuidade o vereador Valdemir da Silva 

Santos disse que “o vereador ficou nervoso e que gostaria que ele tivesse ficado nervoso 

quando Vossa Excelência me chamou de ladrão a semana passada, ele não se manifestou 

dessa forma, pedindo ao Corregedor que entrasse em ação, eu queria que ele tivesse esse 

mesmo nervoso quando fui chamado de ladrão nesta Casa”. A seguir o Presidente passou a 
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direção da Mesa para a vereadora Eremita Mota de Araújo, segunda Secretária. Em Pela 

Ordem o vereador Fernando Dantas Torres informou que foi ele que chamou o edil 

Valdemir da Silva Santos de “ladrão” e tem como provar que “você e seu bando roubaram 

as cadeiras da igreja...eu provo”, destacou ainda que a Igreja Quadrangular já entrou na 

Justiça. Retomando a palavra o parlamentar Valdemir da Silva Santos falou que “O 

Senhor vai provar na Justiça Excelência, está tudo gravado e será acionado na Justiça. Eu 

não vou descer ao nível não. Eu não vou descer o nível. O senhor vai provar na Justiça. Eu 

estou muito tranquilo e os vereadores estão acompanhando, está tudo gravado e muito 

obrigado pelo Senhor me dar essa aparte e me dar a oportunidade de ter mais uma prova na 

Justiça da sua fala. Muito obrigado”. Nesse momento o edil Fernando Dantas Torres, 

Presidente deste Legislativo, reassumiu a direção dos trabalhos. Prosseguindo com o seu 

pronunciamento o edil Valdemir da Silva Santos: “Eu não vou descer o nível, quando o 

Senhor me permitir, eu volto, porque Feira de Santana não merece esse nível. Feira de 

Santana não merece esse nível de discurso, então me recuso a responder a Vossa 

Excelência. Vou responder no Tribunal. Se Vossa Excelência me permitir, eu volto ao meu 

discurso. Então, como eu estava falando meus amigos, com muita tranquilidade, e volto a 

repetir, que o comportamento desta Casa é que nos envergonha, porque lutei muito para 

estar aqui, meu vereador Galeguinho. Só você que trabalha no social como eu, sabe o que a 

gente ralou para chegar até aqui. E quando chegamos aqui encontramos um comportamento 

desse, a ferro e fogo, na intimidação. O que eu quero dizer é que esse projeto não vai 

prejudicar a Colbert Martins e, Jhonatas Monteiro, voltando a Vossa Excelência, o Prefeito 

em nenhum momento falou que não chegará à associação os recursos, mas ele falou da 

burocracia que vai ser criada a partir desse Veto, não sendo, na verdade, aceito por esta 

Casa, a burocracia. E não na verdade, que não chegaria. Então reafirmo todas as minhas 

palavras com muita tranquilidade nesta Casa. Voto ‘sim’ ao Veto do Prefeito, porque voto 

com a cidade. Voto com o desenvolvimento de Feira de Santana. E Feira de Santana 

conhece e sabe o trabalho que está sendo feito. Muito obrigado, Senhor Presidente”. Em 

Pela Ordem o parlamentar Jhonatas Lima Monteiro registrou que o Prefeito pode até não 

ter falado, mas não foi o que foi divulgado e a citação esta textualmente publicada. Então 

das duas, uma, ou o jornalista mentiu ou o Prefeito falou e não assume o que fala. Com 

relação a burocracia o edil afirmou que esta já existe, pois as entidades estão reclamando 

que estão há meses esperando recursos. Falando ainda em votação usaram a palavra os edis 

Fabiano Nascimento Souza, Josse Paulo Pereira Barbosa, Ivamberg dos Santos Lima, Pedro 

Américo de Santana Silva Lopes e Sílvio de Oliveira Dias. A segunda Secretária deste 

Legislativo, vereadora Eremita Mota de Araújo, assumiu a direção da Mesa. Em Pela 
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Ordem o vereador Silvio de Oliveira Dias registrou a presença do pastor Maurício, amigo e 

liderança política,  e do  amigo Fanael Ribeiro. Na Ordem do Dia, em discussão única, 

em prioridade, o Veto nº 001/2021, de autoria do Poder Executivo, vetando parcialmente 

o Projeto de Lei nº 110/2021 que “Dispõe sobre as diretrizes para elaboração da Lei 

Orçamentária referente ao exercício financeiro de 2022 e dá outras providências” foi 

rejeitado por maioria com sete votos favoráveis, doze votos contrários e uma abstenção. 

Esgotado o horário regimental, a vereadora Eremita Mota de Araújo, segunda Secretária 

desta Casa, na direção dos trabalhos, declarou encerrada a presente Sessão, às treze horas e 

doze minutos, sendo convocada outra para a amanhã, à hora regimental, com a seguinte 

pauta: “Em Redação Final o Projeto de Resolução 736/2021 de autoria do parlamentar 

Ivamberg dos Santos Lima. Em segunda discussão os Projetos de Lei nºs 018/2021 e 

048/2021 de autoria dos edis Pedro Cícero Marcenio Silva e José Marques de Messias, 

respectivamente. Em primeira discussão o Projeto de Lei nº 042/2021 de autoria do 

parlamentar Josse Paulo Pereira Barbosa. Em discussão única o Projeto de Decreto 

Legislativo nº 003/2021 de lavra do edil Luiz Augusto de Jesus. Em votação única os 

Requerimentos nºs 215, 219 e 220/2021 de iniciativa do vereador Jhonatas Lima 

Monteiro; 217 e 218/2021 da autoria do edil Edvaldo Lima dos Santos e 221/2021 de 

autoria da vereadora Eremita Mota de Araújo. Para constar, eu, Eliana Mara Assunção 

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

plenária, na forma regimental.     

 

   

 

 

 


