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Ata da 72ª Sessão Ordinária da Câmara 

Municipal de Feira de Santana, Estado da 

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

da 19ª Legislatura, realizada no dia 19 de 

agosto de 2021. 

 

Aos dezenove dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um, às oito horas e 

quarenta e sete minutos, 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 

septuagésima segunda Sessão Ordinária, referente à primeira Etapa, do segundo Período, da 

décima nona Legislatura, na qual a exceção da vereadora Eremita Mota de Araújo 

compareceram os vereadores Edvaldo Lima dos Santos, Emerson Costa dos Santos, 

Fabiano Nascimento de 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 deste Legislativo, edil Silvio de Oliveira Dias, declarou aberta a 

presente Sessão e convidou o vereador Ivamberg dos Santos Lima, para ocupar a segunda 

Secretaria “ad hoc”, bem como proceder a leitura da Ata da Sessão anterior. Prosseguindo, 

o primeiro Vice-Presidente solicitou que a primeira Secretária, vereadora Luciane 

Aparecida Silva Brito Vieira, procedesse a leitura das matérias previamente constantes para 

o Expediente do dia, que vão a seguir: < Requerimentos nºs 187 a 197/2021, de lavra dos 

vereadores Petrônio Oliveira Lima, Josse Paulo Pereira Barbosa, Pedro Américo de Santana 

Silva Lopes, José Marques de Messias, Flávio Arruda Morais e Luiz Augusto de Jesus. 

Indicações nºs 1.824 a 1.865/2021, de iniciativa dos parlamentares Luciane Aparecida 

Silva Brito Vieira, Pedro Cícero Marcenio Silva, Valdemir da Silva Santos, Pedro Américo 

de Santana Silva Lopes, José Marques de Messias, Edvaldo Lima dos Santos, Flávio 

Arruda Morais, Luiz Augusto de Jesus e Silvio de Oliveira Dias. Moções nºs 164 e 

165/2021 de autoria do parlamentar Flávio Arruda Morais. Correspondência: Ofício nº. 

150/2021, datado do dia 18 de agosto do ano em curso e assinado pela Sra. Sandra Peggy 

Araújo de Carvalho, Diretora Geral da Santa Casa da Misericórdia Hospital Dom Pedro de 



 

 

 

 

 
 

Feira de Santana 

CÂMARA  MUNICIPAL 
  Casa da Cidadania 

  

594 

 

RD 202172 

Alcântara, encaminhando respostas dos quesitos apresentados no Requerimento nº 

114/2021, apresentado pelo Presidente da Comissão de Saúde, Desportos e Afins, através 

do Ofício nº 058/2021>. Logo após, o primeiro Vice-Presidente, vereador Silvio de 

Oliveira Dias, submeteu a apreciação do Plenário, a Ata da Sessão anterior a qual foi 

aprovada pela unanimidade dos parlamentares presentes. Na sequência, o primeiro Vice-

Presidente solicitou que a comissão formada pelo vereadores Ivamberg Lima dos Santos, 

Jhonatas Monteiro e Pedro Cícero conduzissem a senhora Laiz de Castro Lima e senhor 

Joselito Emanuel Conceição Ferreira respectivamente representantes do Colegiado do 

Conselho Tutelar de Feira de Santana e do Sindicato dos Trabalhadores em 

Telecomunicações da Bahia para o uso da Tribuna Livre conforme ofício datado de 11 do 

corrente mês e assinado por representantes dos conselhos Tutelares I, II e III.  Eles 

respectivamente versaram sobre a atuação dos conselheiros e reportaram a falta no reajuste 

salarial dos conselheiros. Frisou que a legislação afirma que os conselhos são autônomos 

nas suas atuações. Assinalou que os conselheiros não podem exercer outra atividade. A 

senhora Laiz Lima destacou que Feira de Santana paga apenas R$ 1.344,00, e municípios 

circunvizinhos a exemplo de Alagoinhas, o salário é R$ 3 mil. Elogiou o vereador Petrônio 

Lima por ter proposto Projeto de Lei Ordinária que institui no Calendário de eventos do 

Município, a Semana de Comemoração do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). O 

senhor Joselito Ferreira pleiteou a instalação de um posto de vacinação contra o Covid-19 

no SESC para atender aos trabalhadores em telecomunicação. Frisou que os trabalhadores 

do setor não pararam durante a pandemia garantindo a comunicação no Planeta. Reclamou 

contra o processo de perda de direito dos trabalhadores por parte das operadoras de 

telecomunicação devido ao processo de tercerização. Prosseguindo no Horário das 

Lideranças Partidárias, o vereador Pedro Américo (DEM) parabenizou os conselheiros 

tutelares presentes na Galeria e enalteceu os serviços prestados à sociedade. Em seguida, 

disse que ninguém suporia que o terreno no qual está implantado o SAC, os colégios 

Gastão Guimaraes, Estadual e Luís Eduardo e do novo Hemoba foi usurpado pelo governo 

do Estado. Frisou que ao longo dos anos continua protelando a ação judicial, mesmo com 

todas as provas processuais apresentadas pelos proprietários. Afirmou que tal ação é um 

desrespeito ao direito a propriedade. Afirmou que o governo insiste em ficar na área 

erguendo mais um prédio e requer usucapião. Em Pela Ordem, o vereador Luiz Augusto 

de Jesus repassou o tempo da Liderança do Governo para o tribuno que prosseguiu 

advertindo que usucapião é um instrumento usado de particular para particular e o 

instrumento usado pelo Estado para adquirir áreas é a desapropriação. Acrescentou que o 

processo desapareceu no Fórum Desembargador Filinto Bastos por nove anos. Salientou 
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que o governo do Estrado reconheceu o pleito e fez a emissão do DAE no valor de R$ 21 

milhões. Relatou que o governo estadual buscou a Caixa Econômica Federal para fazer a 

avaliação das 16 tarefas de terra e o valor dos imóveis nele construídos. Lembrou que o 

governo estadual fez a mesma coisa com o Horto. Salientou que o Estado usou da sua 

influência para esconder o processo por nove anos. Em Pela Ordem, o vereador José 

Correia Filho cedeu o tempo do Patriotas e o tribuno prosseguiu esclarecendo que a ação é 

movida pelo senhor José Aloisio Araújo herdeiro do casal Francisco Ferreira Araújo e 

Margarida Araújo. Insistiu que Estado não pode fazer usucapião. Cedeu apartes aos 

vereadores Emerson Santos e Silvio de Oliveira Dias. O comando da Mesa Diretiva passou 

para a primeira Secretária, vereadora Luciane Vieira, Logo após, o vereador Luiz Augusto 

de Jesus (Liderança do Governo) informou que hoje pela manhã, o prefeito municipal de 

Feira de Santana, Colbert Martins da Silva Filho e a secretária municipal de Educação 

professora Anaci Bispo Paim, participaram de solenidade de posse dos novos professores 

nomeados para atuarem na rede de educação do Município. Observou que todo vereador 

tem o direito de se pronunciar nos debates, nas discussões das matérias conforme está 

estabelecido no Regimento Interno desta Casa. Advertiu que exige ser tratado e ter 

assegurado as prerrogativas do cargo.  Lembrou que na tribuna, o vereador é livre. Mas, 

não para agredir e falar mal de ninguém. Frisou que na Sessão de ontem, o seu direito de se 

pronunciar foi cerceado. Atentou que a comunidade não está gostando da maneira como 

esta Casa está se comportando. Lembrou que debater e discordar é pertinente. Mas, exigiu 

que o seu direito de se expressar na tribuna fosse preservado. Adiantou que vai solicitar por 

escrito, o direito de usar a palavra. Em Questão de Ordem, o vereador Ivamberg Lima 

solicitou que os parlamentares cheguem no tempo regimental. Pois caso contrário, a Sessão 

poderá ser suspensa. Em Pela Ordem, o vereador Edvaldo Lima esclareceu que se não 

tiver pelo menos sete vereadores presentes, a Sessão é encerrada. Em Pela Ordem, o 

vereador Flavio Arruda repassou o tempo do PSB para o edil Jose Paulo Barbosa (PSC) 

que elogiou a participação do vereador Flavio Arruda na TV Caldeirão.  Ressaltou a luta do 

edil na defesa dos artistas feirenses. Agradeceu ao superintendente de Manutenção, João 

Vianey, por ter acatado a Indicação 1.240/2021, que beneficiou os moradores do bairro 

Gabriela. Também agradeceu ao prefeito Colbert Martins da Silva Filho pelas melhorias na 

pavimentação das ruas. Relatou que enviou Indicação solicitando ao prefeito, a abertura das 

praças poliesportivas de Feira de Santana. Afirmou que em outras cidades os torcedores já 

estão frequentando os estádios a exemplo de Brasília e Belo Horizonte. Ao secretário 

municipal de Cultura, Esporte e Lazer, Jairo Carneiro Filho, disse que caso não abra as 

praças esportivas no prazo de oito dias, vai bater no Caldeirão do Paulão. “De Carneiro vai 
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virar bode”, salientou o tribuno. Em Pela Ordem, o vereador Fernando Torres repassou 

para ao tribuno, o tempo do PSD. O orador Josse Paulo Barbosa disse não entender por quê 

o prefeito abriu eventos com 500 pessoas, mas contraditoriamente não abre as praças 

esportivas que vai ter 22, 24 pessoas praticando esporte em uma área aberta. Afirmou que 

não há possibilidade de contágio. Foi aparteado pelo edil Edvaldo Lima, Luiz Augusto de 

Jesus e Flavio Arruda. O comando da Mesa Diretiva passou para o Presidente, vereador 

Fernando Dantas Torres. Em seguida, o parlamentar Luiz Ferreira Dias (Pros) após 

saudar os presentes disse que o Feiraguai é uma referência no Norte e Nordeste e solicitou 

ao prefeito Colbert Martins da Silva Filho, a defesa da permanência do entreposto 

comercial. Lembrou que apresentou três Requerimentos solicitando dados sobre o 

Shopping Popular. Mas, não conseguiu ser aprovado. Inclusive com o voto contrário do 

edil Luiz Augusto de Jesus, que já foi camelô. Lembrou que o Shopping Popular estava 

previsto para ter 1.800 pontos e hoje já está em 4.000 lojas. Disse que passou os quatro 

anos do mandato anterior na defesa do Feiraguai e cobrando esclarecimentos do Shopping 

Popular. Disse ter muito respeito ao Ministério Público, mas acredita que a ação que 

questiona o uso do local é equivocada. Cobrou mais segurança e a construção de uma 

passarela. Reclamou que muitos feirantes estão passando fome no Shopping Popular. 

Assinalou que a responsabilidade, pela situação dos camelôs estão passando, é do prefeito 

Colbert Martins da Silva Filho e do empresário proprietário do Shopping Popular. Foi 

aparteado pelo edil Edvaldo Lima. O Presidente sugeriu que a associação dos camelôs 

marcasse uma audiência com o Ministério Público que contaria com a presença de 

vereadores. Em Pela Ordem, o vereador Ronaldo Caribé justificou que ontem não 

compareceu a Sessão devido a problema de saúde. Na sequência, o vereador Jurandy 

Carvalho (PL) destacou a defesa do Feiraguai e assinalou que o entreposto deve 

permanecer no local. Em seguida, frisou que o prefeito Colbert Martins da Silva Filho 

sancionou a Lei Municipal oriunda do Projeto de Lei Ordinária de sua autoria que instituirá 

a Semana da Agricultura Familiar de Feira de Santana. Adiantou que no próximo mês de 

julho cobrará do secretário Pablo Roberto, a organização do evento. Disse que no final de 

semana estará presente na zona rural do distrito Governador João Durval Carneiro com 

representantes do Banco do Nordeste e do Sindicato dos Trabalhadores Rurais escutando as 

demandas da população. Em Pela Ordem, o vereador Edvaldo Lima repassou o tempo do 

MDB para a vereadora Luciane Vieira (MDB) que abordou o problema dos imóveis do 

programa Minha Casa Minha Vida que estão abandonados. Lembrou que devido a 

pandemia muitas família estão desabrigadas. Relatou que são cercas de 500 unidades 

habitacionais desocupadas que poderiam estar abrigando famílias. Afirmou que o papel do 
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vereador é fiscalizar. Alertou que muitos proprietários têm outros imóveis e alugam as 

habitações do Minha Casa Minha Vida. Interrogou a secretária municipal de Habitação e 

Regularização Fundiária, Cintia Daltro Machado, o que o governo municipal está fazendo 

para reverter essa situação. Disse que em se tratando de povo é apartidária. Pois, se o 

governo federal determinou que as casas devem ser destinadas a quem não tem onde morar 

não deveriam estar abandonadas. Cobrou informações ao governo municipal. Conclamou 

os seus pares a trabalhar em defesa do povo. Foi aparteada pelo edil Ivamberg Lima.  Logo 

após, o vereador Petrônio Lima (Republicanos) saudou aos conselheiros tutelares. Em 

seguida, lembrou que apresentou Projeto de Lei Ordinária que instituirá a Caminhada em 

comemoração do Estatuto da Criança e do Adolescente. Destacou que muitos conselheiros 

colocam a sua própria vida em risco para atuar. Destacou que o Republicanos em todo o 

Brasil defende a atuação dos conselheiros tutelares. Continuando, o vereador Pedro 

Cícero (Cidadania) destacou que nas redes sociais algumas pessoas estavam criticando as 

suas reclamações contra a atuação do setor de Saúde de Feira de Santana e elogiando a 

atuação do prefeito Colbert Martins da Silva Filho. Frisou que tais críticos não pegam 

ônibus superlotados e velhos para chegam a um posto de saúde sem os equipamentos 

adequados. Apresentou fotos da situação precária do posto de saúde do bairro Limoeiro. 

Denunciou que muitos trabalhadores do setor de saúde estão há 60 dias sem receber salário. 

Ao prefeito recomendou que não descarregue a raiva que tem contra os onze vereadores 

oposicionistas na população feirense. Adiantou que formulará Requerimento convocando o 

secretário municipal de Saúde. Marcelo Brito, para esclarecer a situação do posto médico 

do bairro Limoeiro. Cobrou solução para o patrolamento do acesso a localidade dos Sem 

Terra e salientou que Feira tem um dos piores prefeitos da história. Foi aparteado pelo 

vereador Edvaldo Lima. Em Pela Ordem, o vereador Josse Paulo Barbosa solicitou contar 

em Ata, a presença do empresário e jornalista Plinio Pereira. Também registou a passagem 

de data natalícia do seu filho Alex Neves. Em Pela Ordem, o vereador Luiz Ferreira Dias, 

registou a presença do radialista Fabrício Almeida na Galeria desta Casa. Logo após, o 

vereador Emerson Santos (DC) reportou que ontem, o deputado estadual Ângelo Almeida 

veiculou um vídeo no qual denuncia que a Prefeitura Municipal ainda não repassou ao Lar 

do Irmão Velho, uma verba da deputada federal Lídice da Mata no valor de R$ 196 mil. A 

verba teria chegado em dezembro do ano passado, mas até o momento não teria sido 

repassada para a instituição. Em seguida, destacou que o uso da Tribuna Livre desta Casa é 

sempre ocupada por categorias de servidores como professores, motoristas, enfermeiros, 

guardas municipais, guardas de trânsito e hoje os conselheiros tutelares para reclamar dos 

baixos salários pagos pelo governo municipal. Frisou que o procurador Geral, advogado 
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Moura Pinho, também ganhava mal. Mas, o prefeito enviou um projeto para corrigir a 

distorção. Interrogou por que não corrige a situação dos servidores concursados? Na 

sequência, o edil Ivamberg Lima (PT) destacou a situação de risco das crianças e dos 

adolescentes devido a vulnerabilidade social em que se encontram. Nas ruas, nos semáforos 

e fora das salas de aula. Elogiou e enfatizou a importância do trabalho dos conselheiros 

tutelares para que as crianças e os adolescentes tenham uma vida digna. Em seguida, o 

vereador Valdemir Santos (PV) saudou aos presentes na Galeria. Ao vereador Josse 

Paulo Barbosa disse que o secretário de Cultura, Esporte e Lazer, Jairo Carneiro Filho, dará 

uma resposta rápida as demandas dos esportistas feirenses. Frisou que o processo de 

aquisição das casas do programa Minha Casa Minha Vida é muito burocrático junto à Caixa 

Econômica Federal. Ressaltou o trabalho e a competência da secretária municipal de 

Habitação e Regularização Fundiária, Cintia Machado, no sentido de destinar as habitações 

para quem realmente precisa. Afirmou que também atuará em defesa do Feiraguai. Revelou 

que esteve em contato com o prefeito Colbert Martins da Silva Filho para discutir o 

problema da remoção do Feiraguai. Prosseguindo, o vereador Jhonatas Monteiro (Psol) 

destacou a situação dos feirantes da rua Marechal Deodoro. Alertou que o Projeto Centro 

não deixa claro qual o destino dos feirantes do local. Alertou que o problema afeta milhares 

de pessoas. Disse não ser pertinente que o poder público suma com a feira livre na área 

central da cidade. Lembrou que apresentou Indicação apresentando um projeto que garante 

a permanência dos feirantes no local assim como o projeto de requalificação da Lagoa do 

Prato Raso. Porém, para sua surpresa o governo continua notificando as pessoas para 

expulsá-las do espaço público. Salientou que já buscou informações dos secretários 

municipais Moacir Lima e Pablo Roberto, e que ambos apostam que não haverá resistência. 

Mas, estão brincando com fogo. Disse que a requalificação do Centro não poder ser feita 

com a expulsão do trabalhador e da trabalhadora. Foi aparteado pelo vereador Silvio Dias.  

Em seguida, o vereador Silvio Dias (Liderança da Minoria) saudou os presentes na 

galeria e condenou a afirmação do ministro da Educação, Milton Ribeiro, de que os alunos 

com deficiência física ou intelectual atrapalham as aulas. E de que a universidade é para 

poucos. Destacou que na direção oposta, o Projeto de Lei Ordinária de sua autoria busca 

criar a Semana da Criança e Adolescente com Diabetes Melitos. Frisou que o evento 

ajudará a ter adultos mais saudáveis sem a necessidade de amputar membros. Acrescentou 

que desta forma a comunidade terá profissionais mais qualificados para atender aos 

diabéticos e as famílias terão mais informações de como conviver com a doença. Reclamou 

que os moradores da comunidade Santa Luzia estão segregados pois, não têm acesso a 

transporte devido as péssimas condições das estradas. Foi aparteado pelo edil Ivamberg 
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Lima. Durante a Ordem do Dia foram apreciadas as seguintes proposições: <Em segunda 

discussão, o Projeto de Lei Ordinária nº 065/2021, de iniciativa do vereador Silvio Dias, 

foi aprovado pela unanimidade dos vereadores presentes. Cabe registar que o autor usou a 

palavra em votação. O Presidente convidou o ex-vereador e ex-presidente da Casa da 

Cidadania, empresário Oyama de Figueiredo, a adentrar no Plenário. Logo após, em 

primeira discussão, o Projeto de Lei Ordinária nº 027/2021, de autoria do edil Jhonatas 

Monteiro, foi aprovado de maneira unânime pelos edis presentes. Cabe registar que o autor 

usou a palavra em votação, assim como os vereadores Jhonatas Monteiro, Ivamberg Lima, 

Luiz Augusto de Jesus, Jurandy Carvalho, Sílvio Dias, Valdemir Santos, Josse Paulo 

Barbosa, Pedro Américo e Petrônio Lima. Declararam voto os edis Luiz Augusto de Jesus e 

Jhonatas Monteiro, Em Pela Ordem, o vereador Jhonatas Monteiro entregou ao Presidente, 

vereador Fernando Dantas Torres, um abaixo-assinado contendo 900 assinaturas de mães 

que subscreveram o projeto em tela.  Em Pela Ordem, o vereador Edvaldo Lima solicitou 

ao Presidente que consultasse o Plenário a possibilidade de votação em bloco dos 

Requerimentos pautados na presente Ordem do Dia. Em Pela Ordem, o vereador Fernando 

Torres registrou a presença na Galeria do senhor Pedro Raimundo Pinto. Em Pela Ordem, 

vereador Jurandy Carvalho reclamou que os projetos que tramitam e chegam à Ordem do 

Dia que versam sobre a Educação não estão passando pela Comissão de Educação desta 

Casa. Em Pela Ordem, o vereador Pedro Américo disse que nesta matéria não houve 

prejuízo, mas seria de bom alvitre que os projetos que versem sobre a Educação passem a 

ser a analisados pela Comissão de Educação. O Presidente argumentou que o plenário é 

soberano e que a decisão de 21 é melhor do que a análise de três. Logo após, em primeira 

discussão foram aprovados pela unanimidade dos parlamentares presentes, o parecer 

exarado pela Comissão de Constituição, Justiça e Reação (CCJR) favorável à tramitação do 

Projeto de Lei Ordinária nº 066/2021, de autoria do vereador Silvio Dias, assim como a 

supracitada proposição. Vale a pena registrar que usaram a palavra na discussão do parecer, 

o edil Luiz Augusto de Jesus e na discussão do projeto, os parlamentares Ivamberg Lima, 

Fernando Torres, Valdemir Santos, Jurandy Carvalho, Edvaldo Lima, Jhonatas Monteiro e 

Pedro Américo. Durante o pronunciamento do vereador Ivamberg Lima, o paramentar 

Fernando Torres, passou o comando da Mesa Diretiva para a primeira Secretária, vereadora 

Luciane Vieira, e retornou ao posto após o uso da palavra. Nada mais havendo por tratar, o 

Presidente, vereador Fernando Dantas Torres, declarou encerrada a presente Sessão, às 

doze horas e trinta e um minutos, convocando outra para o dia vinte e quatro do corrente 

mês, uma terça-feira, com a seguinte pauta: <Em segunda discussão os Projetos de Lei 

Ordinária nºs 027 e 066/2021, respectivamente de autoria dos vereadores Jhonatas 
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Monteiro e Sílvio Dias. Em primeira discussão, o Projeto de Lei Ordinária nº 083/2021, de 

iniciativa do edil Edvaldo Lima. Em votação única, os Requerimentos nºs 181, 182, 183, 

184 e 188/2021, todos de autoria do vereador Josse Paulo Barbosa; 185 e 195/2021, ambos 

da lavra do vereador Flavio Arruda; 186 e 187/2021, respectivamente de autoria dos 

parlamentares Silvio Dias e Petrônio Lima; 189, 190 e 191/2021, todos de autoria do edil 

Pedro Américo; 192, 193 e 194/2021, todos de iniciativa do vereador José Marques de 

Messias e 197/2021, de autoria do parlamentar Luiz Augusto de Jesus>. 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.       

 

 


