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Ata da 85ª 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 22 de 

setembro de 2021. 

 

Aos vinte e dois dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um, 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 octogésima quinta 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 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 vereador Silvio de Oliveira Dias, primeiro Vice-Presidente desta 

Casa, declarou aberta a presente Sessão e solicitou da vereadora Eremita Mota de Araújo, 

segunda Secretária, a leitura da Ata da Sessão anterior, a qual foi submetida à apreciação 

plenária e aprovada pela unanimidade dos edis presentes. Em seguida, solicitou da primeira 

Secretária, vereadora Luciane Aparecida Silva Brito Vieira, a leitura das matérias 

previamente constantes para o Expediente do dia, que vão a seguir: <Parecer nº 47/2021, 

exarado pela Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, opinando favoravelmente à 

tramitação do Projeto de Lei nº 140/2021, de autoria da Mesa Diretiva. Parecer nº 

199/2021, exarado pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação, opinando 

favoravelmente à tramitação da Emenda nº 01/2021 ao Projeto de Lei 140/2021, de autoria 

da Mesa Diretiva. Parecer s/n, exarado pela Comissão Especial para Análise de Concessão 

de Honraria, opinando pelo deferimento da concessão da Comenda Maria Quitéria ao Sr. 

Hamilton Ferreira dos Santos. Requerimento nº 230/2021, de autoria do vereador Emerson 

Costa dos Santos. Indicações nºs 2122 a 2128/2021, de iniciativa dos parlamentares Pedro 

Américo de Santana Silva Lopes, Silvio de Oliveira Dias e Flávio Arruda Morais. Moções 

nºs 239 a 261/2021, todas de iniciativa do edil Flávio Arruda Morais. Correspondências: 

OF. Executivo nº 175/2021, datado do dia 16 de setembro do ano em curso e assinado pelo 
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Diretor Presidente da Diretoria Executiva da Fundação Municipal de Tecnologia da 

Informação, Telecomunicação e Cultura Egberto Tavares Costa-FUNTITEC, Sr. Antônio 

Carlos Daltro Coelho, encaminhando a esta Casa Balancetes de Despesa e Receita, 

referente ao mês de agosto do corrente ano>. Antes da leitura da Ata, em Pela Ordem, a 

vereadora Eremita Mota de Araújo (PSDB) registrou que, no início desta Sessão, estavam 

presentes apenas os vereadores Edvaldo Lima dos Santos (MDB), Eremita Mota de Araújo 

(PSDB), Sílvio de Oliveira Dias (PT), Luciane Aparecida Silva Brito Vieira (MDB), Josse 

Paulo Pereira Barbosa (PSC), Ivamberg dos Santos Lima (PT), Emerson Costa dos Santos 

(DC) e Flávio Arruda Morais (PSB), de modo que os edis que sempre cobravam o 

cumprimento do Regimento Interno não o seguiam na presente data, pois esta sessão quase 

foi encerrada por falta de quórum. Também solicitou que a situação fosse registrada em ata. 

Em Pela Ordem, o parlamentar Flávio Arruda Morais (PSB) concordou com as palavras da 

vereadora Eremita Mota de Araújo (PSDB). Em Pela Ordem, a parlamentar Luciane 

Aparecida Silva Brito Vieira (MDB) endossou a fala da colega Eremita Mota de Araújo 

(PSDB) e acrescentou que os edis que não chegavam cedo à Sessão ainda solicitavam a 

leitura dos documentos na íntegra, mesmo tendo cópias dos mesmos. Em Pela Ordem, o 

edil Ivamberg dos Santos Lima (PT) disse que os vereadores tinham a obrigação de chegar 

no horário de início da sessão e lembrou que eles eram pagos no dia certo e precisavam 

cumprir as trinta horas mínimas previstas. Em Pela Ordem, o vereador Josse Paulo Pereira 

Barbosa (PSC) parabenizou a parlamentar Eremita Mota de Araújo (PSDB) e disse que 

alguns vereadores envergonhavam os colegas com seus atos e não cumpriam com suas 

obrigações. Comentou que o Regimento Interno era antigo e precisava ser revisto 

urgentemente. Por fim, salientou que alguns edis chegavam próximo ao momento destinado 

à Ordem do Dia. Após a leitura da ata, o primeiro Vice-Presidente, edil Sílvio de Oliveira 

Dias, registrou que, em razão do quórum insuficiente, a ata não seria aprovada neste 

momento e comunicou que, regimentalmente, a Sessão deveria iniciar às oito horas e trinta 

minutos, com uma tolerância de quinze minutos, a qual sempre estava sendo utilizada 

apesar de ser a exceção e não a regra. Em Pela Ordem, o parlamentar Jurandy da Cruz 

Carvalho (PL) concordou com a fala do primeiro Vice-Presidente, edil Sílvio de Oliveira 

Dias, e registrou que chegava nesta Casa sempre às oito horas. Por fim, solicitou que o 

vereador Josse Paulo Pereira Barbosa (PSC) citasse os nomes dos edis que chegavam tarde. 

Em Pela Ordem, a vereadora Eremita Mota de Araújo (PSDB) disse que, a partir deste dia, 

solicitará registro em ata dos nomes dos vereadores presentes no início da Sessão. Em Pela 

Ordem, o edil Pedro Cícero Marcenio Silva (CDN) disse tinha chegado a esta Casa há 

quinze minutos e sua presença não foi registada no painel eletrônico. Em Pela Ordem, o 
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vereador Edvaldo Lima dos Santos (MDB) parabenizou os vereadores Eremita Mota de 

Araújo (PSDB) e Silvio de Oliveira Dias (PT). Reforçou que o horário de início da sessão 

era às oito horas e trinta minutos e deveria ser cumprido. Em Pela Ordem, o parlamentar 

Ivamberg dos Santos Lima (PT) disse que, no início da Legislatura, os edis receberam 

treinamento para o sistema biométrico, porém, este não estava mais sendo utilizado. Após a 

leitura do Expediente, em Pela Ordem, o parlamentar José da Costa Correia Filho (PATRI) 

disse que ficou sabendo que foi constado em ata os nomes dos vereadores presentes no 

início da Sessão. Indagou quais foram os nomes e pediu que não houvesse proteção a 

colegas que chegaram depois dele. Em resposta, o primeiro Vice-Presidente, vereador 

Sílvio de Oliveira Dias, no comando dos trabalhos, disse que a ata era pública. Em Pela 

Ordem, a vereadora Luciane Aparecida Silva Brito Vieira (MDB) deixou claro que, antes 

da leitura da ata, a parlamentar Eremita Mota de Araújo (PSDB), na posição de segunda 

secretária, foi enfática na citação dos nomes dos edis presentes e não houve proteção a 

nenhum vereador. Em Pela Ordem, o edil Josse Paulo Pereira Barbosa (PSC) disse que a 

atitude do colega José da Costa Correia Filho (PATRI) o envergonhava, pois este, assim 

como outros colegas do grupo da “minoria”, chegava na sessão após as nove horas. Em 

Questão de Ordem, o edil Jurandy da Cruz Carvalho (PL) frisou que sempre chegava 

antes do início da sessão. No Horário das Lideranças Partidárias, o vereador Edvaldo 

Lima dos Santos (MDB), em tempo cedido pelos parlamentares Flávio Arruda Morais 

(PSB) e Emerson Costa dos Santos (DC), destacou que o Prefeito Colbert Martins da Silva 

Filho transferiu suas responsabilidades na Prefeitura Municipal para outras pessoas. Disse 

que discordava de alguns posicionamentos do Prefeito Municipal no que concernia à 

administração deste município. Comentou sobre o partido Movimento Democrático 

Brasileiro (MDB) e declarou que o Prefeito Municipal não possuía credibilidade em sua 

gestão. Mencionou algumas matérias jornalísticas que teciam comentários acerca do 

posicionamento do Prefeito Colbert Martins da Silva Filho em relação às ideologias do 

partido supracitado. Discorreu sobre a entrevista que o Presidente da Câmara Municipal de 

Salvador, vereador Geraldo Júnior, concedeu ao site Política Livre, na qual este relatou que 

entraria em contato com o Presidente Nacional do MDB para saber se o Prefeito Municipal 

de Feira de Santana ainda estava filiado ao partido, pois não participava das decisões das 

executivas municipal, estadual e nacional. Destacou, ainda, que o Presidente da Câmara 

Municipal de Salvador indagou se, nas últimas eleições municipais, o Prefeito Colbert 

Martins da Silva Filho apoiou a candidatura de algum vereador e se este possuía 

compromisso partidário. Enunciou que o vereador Geraldo Júnior comentou, ainda, que o 

Prefeito Municipal de Feira de Santana exigiu que o diretório do partido MDB apoiasse o 



 

 

 

 

 
 

Feira de Santana 

CÂMARA  MUNICIPAL 
  Casa da Cidadania 

  

732 

 
RD 202185 

futuro candidato ao Governo do Estado da Bahia, Sr. Antônio Carlos Magalhães Neto, sem 

avaliar outros nomes. Expôs, ainda, trechos da matéria veiculada no site Bahia Notícias, na 

qual argumentava-se que o Prefeito Municipal de Feira de Santana se distanciava, cada vez 

mais, da cúpula do MDB, sem contribuir com o planejamento político da legenda ao ter 

dificuldade em manter sua base de apoio. Afirmou que o Prefeito Colbert Martins da Silva 

Filho não dialogava com os parlamentares desta Casa e indagou quem liderava o MDB em 

Feira de Santana. Destacou que encaminhará um Ofício para solicitar que as devidas 

providências sejam tomadas pelo partido supracitado. Em aparte, os vereadores Luciane 

Aparecida Silva Brito Vieira (MDB) e Josse Paulo Pereira Barbosa (PSC). Dando 

continuidade, o orador à tribuna congratulou o Presidente Estadual do MDB, Sr. 

Alexsandro Freitas, o Deputado Federal Lúcio Vieira Lima e o Presidente Nacional do 

MDB, Deputado Federal Baleia Rossi. Exteriorizou que o Prefeito Colbert Martins da Silva 

Filho não era um líder exemplar, de modo que o Governo Municipal estava fragmentado e 

os vereadores de sua legenda se encontravam abandonados. Ao concluir seu 

pronunciamento, destacou que o MDB era um grande partido, de modo que necessitava de 

uma liderança municipal efetiva. Posteriormente, o vereador Josse Paulo Pereira 

Barbosa (PSC), em tempo cedido pela vereadora Eremita Mota de Araújo (PSDB), disse 

que orava e pedia discernimento a Deus para defender e falar em nome do povo. Passou a 

falar sobre o Prefeito Colbert Martins da Silva Filho, destacando que este entrou na 

Prefeitura Municipal e “acabou” com os Agentes de Saúde e os Agentes de Endemias, uma 

vez que estas categorias estavam sem materiais básicos de trabalho, a exemplo de EPI’s. 

Comentou que o Prefeito Municipal “acabou” com o plano de saúde do servidor público, 

com os remédios nas unidades de saúde e, sobretudo, com a saúde em Feira de Santana. 

Acrescentou que a educação desta cidade estava deficiente, bem como as ruas esburacadas 

e sem manutenção. Criticou o Projeto Novo Centro e a situação de trabalho dos Agentes de 

Saúde e Endemias, salientando que o Prefeito Colbert Martins da Silva Filho deveria 

aprender a respeitar as categorias mencionadas. Afirmou que o Prefeito Colbert Martins da 

Silva Filho “acabou” com algumas categorias do serviço público, a exemplo dos Agentes 

de Trânsito e os Guardas Municipais. Falou que o Prefeito de Feira de Santana estava sendo 

comparado com os bombardeamentos de Hiroshima e Nagasaki. Chamou a atenção da 

Comissão de Obras, Urbanismo, Infraestrutura Municipal, Agricultura e Meio Ambiente 

deste Legislativo, bem como o edil Jhonatas Lima Monteiro (PSOL), ao declarar que a 

empresa que estava construindo a quadra no bairro da Conceição não recebeu o devido 

pagamento porque não pertencia ao “grupo da parceria”, uma vez que a atual gestão 

municipal só pagava às empresas com quem possuía “parceria”. Solicitou ao primeiro Vice-
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Presidente, edil Silvio de Oliveira Dias, que fosse designada uma comissão para averiguar o 

que ocorreu no dia anterior, pois a citada empresa tirou todo o material de construção do 

local, o que, no entendimento do orador, se configurava em subtração de bem público. 

Apresentou, ainda o vídeo da situação. Dirigiu-se ao Prefeito Colbert Martins da Silva 

Filho ao afirmar que este “deu comissões milionárias na área da saúde”, que “fez um 

contrato milionário com o lixo de Feira de Santana”, que “pagou aditivos milionários” e 

que estava “pagando comissão de duzentos mil por mês”. Salientou que o Prefeito 

Municipal precisava esclarecer o motivo pelo qual não pagou a empresa responsável por 

construir a supracitada quadra. Voltou a cobrar a designação de uma comissão e ressaltou 

que gostaria de fazer parte desta. Relatou que a Comissão de Obras, Urbanismo, 

Infraestrutura Municipal, Agricultura e Meio Ambiente desta Casa era omissa. Comentou 

sobre a importância de encaminhar a situação para a imprensa desta cidade, voltando a 

apresentar as imagens e o vídeo da retirada do material na localidade mencionada. Reiterou 

que o Prefeito não efetuou o devido pagamento da empresa responsável pela obra e, ao 

finalizar seu pronunciamento, cantou um trecho da música “Que País é esse?”, da banda 

Legião Urbana, e afirmou que Feira de Santana era a “Faixa de Gaza”. Em Pela Ordem, o 

edil Luiz Augusto de Jesus (DEM) solicitou constar em ata que o edil Josse Paulo Pereira 

Barbosa (PSC) afirmou que a Prefeitura Municipal não pagou a empresa, de modo que esta 

recolheu o material. Em seguida, o vereador Pedro Cícero Marcenio Silva (CDN) 

denunciou que a comunidade do Conjunto Viveiros estava sofrendo com a falta de 

Segurança Pública. Informou que, no dia anterior, duas motocicletas de moradores do local 

foram roubadas. Lamentou o fato de assaltantes tomarem conta deste município e chamou a 

atenção do Major da Polícia Militar Joílson Lessa para a situação, pois tentou entrar em 

contato com este na semana passada, mas não obteve sucesso. Revelou que o vereador 

Petrônio Oliveira Lima (REP) conseguiu entrar em contato com o militar mencionado e 

uma reunião foi agendada para a próxima segunda-feira. Disse que, no entanto, a data 

prevista estava distante diante dos acontecimentos na comunidade do Viveiros. Parabenizou 

a guarnição da Polícia Militar que conseguiu recuperar uma das motocicletas que foram 

roubadas na comunidade Linda Vista, antigo Sem Terras. Parabenizou o edil Petrônio 

Oliveira Lima (REP) e conclamou os edis Silvio de Oliveira Dias (PT), Ivamberg dos 

Santos Lima (PT) e o Deputado Federal Jose Neto para reativarem o módulo policial do 

Conjunto Viveiros. Relatou que o módulo foi desativado quando o Governador Rui Costa 

assumiu o Governo da Bahia. Recomendou que, ao invés de a Polícia Militar fazer blitzen 

para pegar quem estava com o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores 

(IPVA) atrasado, deveria proteger a população que estava sendo assaltada constantemente. 
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Em aparte, o parlamentar Petrônio Oliveira Lima (REP). Por fim, o orador à tribuna 

afirmou que oitos motos foram roubadas em apenas quinze dias. Na sequência, o 

parlamentar José Correia Filho (PATRI) afirmou que a Polícia Militar (PM) não tinha o 

apoio logístico do Governo do Estado em Feira de Santana, pois as bases de descanso dos 

policiais estavam sendo sucateadas. Lembrou que foi o último policial que, sob o comando 

do Major Hamilton e com a ajuda dos comerciantes locais, presenciou a reforma da base do 

Conjunto Viveiros. Acrescentou que os edis Pedro Cicero Marcenio Silva (CDN) e 

Petrônio Oliveira Lima (REP) tinham conhecimento dos fatos. Disse que os policiais 

estavam sofrendo e revelou que irá apelar ao Prefeito Municipal de Feria de Santana para 

reformar o módulo policial do conjunto Feira IX. Defendeu que as viaturas à disposição do 

Conjunto Viveiros e do bairro Feira IX deveriam ficar sediadas em suas bases. Comentou 

que, quando estava na ativa, presenciou a reforma do módulo policial localizado em frente 

ao Colégio Estadual Assis Chateaubriand, a qual contou com a ajuda dos comerciantes 

porque o Estado não fez a sua parte. Acrescentou que o vereador José Marques de Messias 

(DEM) e sua equipe atuaram na reforma do módulo policial localizado no barro Limoeiro. 

Denunciou que as viaturas circulavam na cidade com pouco combustível e conclamou os 

vereadores Petrônio Oliveira Lima (REP) e Pedro Cicero Marcenio Silva (CDN) para 

ajudarem na reforma do módulo policial do Conjunto Viveiros. Em aparte, os edis Petrônio 

Oliveira Lima (REP) e Flavio Arruda Morais (PSB). Dando continuidade, o orador à 

tribuna frisou que a base para 64ª Companhia de Polícia Militar (CPM) estava sendo 

construída pela Prefeitura Municipal ao lado do Mercado Popular. Por fim, ressaltou que 

esta iniciativa demonstrava a preocupação do governo municipal com a segurança pública. 

Em Questão de Ordem, o edil Jurandy da Cruz Carvalho (PL) justificou a ausência do 

vereador Pedro Américo de Santana Silva Lopes (DEM). Em Pela Ordem, o vereador 

Josse Paulo Pereira Barbosa (PSC) disse que os materiais foram retirados da obra citada e 

solicitou a criação de uma comissão para apurar os fatos. Em Pela Ordem, o edil Pedro 

Cícero Marcenio Silva (CDN) parabenizou os senhores Sandra Gomes e Dinaelson. Em 

Pela Ordem, o parlamentar Ivamberg dos Santos Lima (PT) justificou sua ausência 

momentânea nesta Sessão. Na sequência, o edil Jurandy da Cruz Carvalho (PL) 

destacou o trabalho prestado pela equipe da Superintendência de Operações e Manutenção 

(SOMA) à zona rural, especificamente no distrito Governador João Durval Carneiro. 

Enalteceu a atuação do Superintendente João Vianey e comentou que, ainda nesta semana, 

será propiciada a recuperação asfáltica de estradas importantes no referido distrito. Em 

aparte, os edis Flávio Arruda Morais (PSB) e Pedro Cícero Marcenio Silva (CDN). Dando 

continuidade, o orador à tribuna disse que o Prefeito Colbert Martins da Silva Filho 
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trabalhava para propiciar benfeitorias neste município e salientou que o referido 

superintendente assegurava melhorias nas diversas localidades de Feira de Santana. Por 

fim, enalteceu a gestão pública municipal e o Superintendente João Vianey. Em Pela 

Ordem, o edil Edvaldo Lima dos Santos (MDB) disse que ficava triste ao ver um vereador 

parabenizar o Prefeito Colbert Martins da Silva Filho quando, na verdade, a cidade estava 

desassistida. Logo após, o parlamentar Ivamberg dos Santos Lima (PT) disse que, no 

dia anterior, os membros da comissão do programa Câmara Solidária dialogaram com 

comerciantes feirenses para sensibilizá-los acerca das doações. Registrou que, na 

oportunidade, visitaram comerciantes da Rua Marechal Deodoro e notaram que a situação 

do local era difícil para todos. Salientou que os feirantes estavam insatisfeitos porque a 

Prefeitura Municipal planejava expulsá-los da região e ressaltou que os comerciantes se 

preocupavam com as demissões por conta da diminuição do movimento de pessoas na 

região e, consequentemente, a redução das vendas. Mencionou que as pessoas não 

conseguiam estacionar na localidade e que a Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito 

(SMTT) não se encontrava nas vias para organizar o trânsito, o que gerava insegurança para 

a população. Destacou que havia uma desordem expressiva em Feira de Santana e relatou 

que, há algumas semanas, feirantes da Rua Marechal Deodoro estiveram nesta Casa para 

participar de uma Audiência Pública para expor suas demandas e solicitar melhorias. 

Comentou que, antes do projeto Novo Centro, a referida rua estava sempre movimentada, 

no entanto, nos dias atuais, a situação era diferente e os feirantes clamavam por atenção do 

poder público municipal. Salientou que o Prefeito Colbert Martins da Silva Filho deveria 

tomar as devidas providências para resolver a situação e mencionou que, muitas vezes, 

alguns de seus pares se pronunciavam à tribuna para enaltecer o chefe do poder executivo 

quando, na verdade, este deixava a desejar em sua gestão. Comentou sobre o projeto 

alternativo direcionado à feira da Rua Marechal Deodoro, ao qual a Prefeitura Municipal 

não concedia a devida atenção. Enunciou, ainda, que o programa Câmara Solidária 

encerrará no dia primeiro de outubro do ano em curso e, na próxima sexta-feira, dia vinte e 

quatro de setembro, doações serão solicitadas aos parlamentares deste Legislativo. 

Declarou que os servidores que atuavam na Assessoria de Comunicação deste Legislativo 

(ASCOM) estariam encarregados de registrá-las. Ao tecer suas considerações finais, 

convidou seus pares a fazerem doações ao destacar que o referido programa era uma 

iniciativa desta Casa. Logo após, o parlamentar Luiz Ferreira Dias (PROS) registrou a 

presença do Sr. Ismael, suplente de vereador, na galeria desta Casa e defendeu o aumento 

do número de vagas neste Parlamento. Teceu comentários sobre a manifestação realizada 

pelos Agentes de Saúde neste município, ressaltando que o Prefeito deveria ter carinho e 
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atenção para melhorar a situação da saúde em Feira de Santana. Disse que o Prefeito 

Colbert Martins da Silva Filho, que era da área de saúde, deveria ter mais cuidado e 

empenho para melhorá-la. Informou que foi procurado pelo Presidente da associação da 

citada categoria e este lhe disse que os agentes sequer possuíam fardamento para entrar nas 

residências das pessoas. Passou a comentar sobre o programa do apresentador Uziel Bueno, 

no qual houve a exposição de que um trabalhador foi retirado da Rua Sales Barbosa e 

estava enfrentando dificuldades. Solicitou respeito e carinho com os trabalhadores que 

atuavam no centro da cidade.  Ao finalizar seu pronunciamento, disse que, enquanto o 

Prefeito estava sentado diante do ar condicionado, os trabalhadores das feiras e do 

Shopping Popular estavam depressivos porque não conseguiam o sustento de suas famílias. 

Posteriormente, o edil Jhonatas Lima Monteiro (PSOL e Liderança da Oposição) 

lembrou que, na última terça-feira, comemorou-se o Dia Nacional de Luta da Pessoa com 

Deficiência. Disse que este era um tema recorrente e que se pronunciava em nome dos edis 

da oposição nesta Casa, pois a data era um marco importante para combater três 

preconceitos. Destacou que a primeira forma de preconceito estava relacionada ao 

capacitismo, quando as pessoas portadoras de deficiência física ou intelectual eram 

discriminadas por atos ou palavras como “mancada” e “João Sem Braço”. Expôs que a 

segunda forma de preconceito estava relacionada à acessibilidade, a qual continuava sendo 

negada para os deficientes. Frisou que esta Casa era importante para reverter tal situação 

através de projetos que garantam o acesso dos deficientes à educação escolar. Lembrou do 

projeto de autoria do vereador Silvio de Oliveira Dias (PT), o qual garantia vaga nas 

creches às crianças portadoras de deficiência. Advertiu que o Projeto Novo Centro teve 

como argumento a acessibilidade, mas salientou que tais preceitos não deveriam ficar 

apenas nas ruas. Cobrou mais acessibilidade nas empresas e relatou as experiências de 

instituições não governamentais que atuavam com autistas e deficientes intelectuais, 

ofertando serviços que seriam de incumbência do poder público. Argumentou que este 

Legislativo tinha a missão de fazer o que a Prefeitura não fazia: facilitar os termos de 

convênio. Atentou para os prazos de recebimento de recursos das instituições e lembrou 

que o Prefeito Colbert Martins da Silva Filho tentou atemorizar a comunidade dizendo que, 

com a nova Lei de Diretrizes Orçamentarias (LDO), seria necessária a autorização 

legislativa para firmar convênios. Ao concluir seu pronunciamento, frisou que a 

administração pública municipal burocratizava o estabelecimento de convênios. Em aparte, 

o edil Ivamberg dos Santos Lima (PT). Em seguida, o vereador Luiz Augusto de Jesus 

(DEM), em tempo cedido pelo vereador José Marques de Messias (DEM), informou que, 

acompanhado dos vereadores José da Costa Correia Filho (PATRI), José Marques de 
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Messias (DEM), Jurandy da Cruz Carvalho (PL) e Petrônio Oliveira Lima (REP), 

testemunhou a inauguração da reforma e ampliação de mais uma escola municipal, desta 

vez no bairro Campo Limpo, na rua Monsenhor Moisés do Couto. Afirmou que essa era a 

resposta que o Prefeito Municipal concedia àqueles que falavam mal dele e atacavam a sua 

administração. Disse que vários vereadores desta Casa, que antes apoiavam o governo 

municipal, agora atacavam a administração, a exemplo do edil Luiz Ferreira Dias (PROS). 

Dirigiu-se ao colega Josse Paulo Pereira Barbosa (PSC) ao afirmar que este trouxe mais 

informações infundadas em relação à empresa que estava construindo a citada quadra 

poliesportiva. Explicou que a construtora ganhou uma licitação, através de um convênio 

com a Caixa Econômica Federal (CEF), no entanto, a obra não estava atendendo ao projeto. 

Disse que a população reclamou que a obra estava em desacordo com o que foi 

determinado no projeto, de modo que a empresa precisou interrompê-la. Afirmou que o 

vídeo apresentado, provavelmente, foi feito pelas mesmas pessoas que derrubaram o muro e 

levaram os materiais. Declarou que entrou em contato com o Secretário Municipal de 

Desenvolvimento Urbano, Sr. Sérgio Carneiro, e com o Superintendente de Operações e 

Manutenção, Sr. João Vianey, e estes informaram que tinham notificado a empresa para 

que a obra fosse suspensa a fim de proceder à devida adequação ao projeto, no entanto a 

empresa continuou a obra. Afirmou que não poderia haver pagamento, uma vez que não 

houve medição e que o material era da empresa, portanto, ela poderia leva-lo quando 

quisesse. Em aparte, o edil Ivamberg dos Santos Lima (PT) questionou se a medição foi 

efetuada. Retomando a palavra, o edil Luiz Augusto de Jesus (DEM) informou que não 

houve medição, pois a empresa foi notificada a paralisar a obra para adequação ao projeto, 

uma vez que esta não estava atendendo às especificações corretas. Em Pela Ordem, o 

vereador Josse Paulo Pereira Barbosa (PSC) disse que contra fatos não havia argumentos. 

Em Pela Ordem, o edil Ivamberg dos Santos Lima (PT) disse que se o colega Luiz Ferreira 

Dias (PT) mudasse para o Partido dos Trabalhadores seria bem-vindo. Em seguida, o edil 

Valdemir da Silva Santos (PV) destacou que estava muito preocupado porque alguns 

parlamentares desta Casa faziam denúncias sem fundamento. Referiu-se ao edil Josse Paulo 

Pereira Barbosa (PSC) ao expor que, apesar de este se encontrar em seu primeiro mandato, 

acompanhava a política feirense há muitos anos. Mencionou uma denúncia feita pelo 

radialista Elias Lúcio em um programa de rádio, oportunidade na qual não se manifestou à 

tribuna sobre a situação porque optou por averiguar os fatos e só então discorrer sobre eles. 

Declarou que o referido edil pautava seu discurso à tribuna baseando-se em um vídeo, sem 

averiguar os fatos, e salientou que ele deveria ser prudente, sobretudo ao discorrer sobre as 

comissões permanentes. Exteriorizou que os membros da Comissão de Obras, Urbanismo, 
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Infraestrutura Municipal, Agricultura e Meio Ambiente desta Casa trabalhavam, 

efetivamente, para averiguar as obras ilegais e encaminhar informações ao Poder Executivo 

para que as secretarias competentes tomassem as devidas providências. Discorreu sobre a 

obra mencionada pelo vereador Josse Paulo Pereira Barbosa (PSC) e expôs que a visitou no 

dia do lançamento, mas o Prefeito Colbert Martins da Silva Filho, ao chegar no local, 

enunciou que as condições não eram favoráveis e seria necessário avalia-las, no entanto, a 

empresa deu continuidade às obras. Relatou que possuía um áudio do responsável pela 

empresa discorrendo sobre as providências que deveriam ser tomadas após a obra ser 

embargada. Destacou que, no entanto, o vereador supracitado se apropriava de vídeos para 

fazer denúncias sem fundamento. Ao concluir seu discurso, reiterou que o vereador 

mencionado deveria ter prudência e zelo pela imagem de seus pares, salientando que os 

membros da referida comissão eram atuantes e averiguavam todas as denúncias. Em Pela 

Ordem, o vereador Josse Paulo Pereira Barbosa (PSC) referiu-se ao discurso do edil 

Valdemir da Silva Santos (PV). Solicitou constar em ata que requereu a formação de uma 

comissão para investigar a situação envolvendo a construtora porque a denúncia era grave 

e, até o momento, não foi atendido. Em Pela Ordem, o vereador Valdemir da Silva Santos 

(PV) parabenizou o vereador Sílvio de Oliveira Dias (PT) por não acatar o pedido de 

formação de comissão formulado pelo vereador Josse Paulo Pereira Barbosa (PSC), pois 

nessa Casa havia uma Comissão Permanente Comissão de Obras, Urbanismo, Infraestrutura 

Municipal, Agricultura e Meio Ambiente atuante. No momento destinado ao Grande 

Expediente, a vereadora Eremita Mota de Araújo (PSDB) cumprimentou a todos os 

presentes e mencionou o senhor Maurício, assessor da vereadora licenciada e Secretária 

Municipal da Mulher, Sr.ª Gerusa Maria Bastos Silva Sampaio. Em seguida, anunciou que 

apresentará um Projeto de Lei Ordinária que facultará ao vereador poder utilizar as verbas 

das emendas impositivas para criar Lares Públicos para os idosos. Argumentou que as 

famílias, cada vez mais, necessitavam trabalhar e não conseguiam dar a devida assistência 

aos idosos. Defendeu que os idosos deveriam ser bem tratados e reconheceu que havia 

muitas políticas de proteção aos idosos, mas que ainda faltava muito para a sociedade 

assegurar uma vida digna aos mais velhos. Afirmou que os idosos poderiam passar a 

semana nos lares e, eventualmente, se os familiares necessitassem viajar, poderiam deixar 

os idosos nos lares para serem bem tratados. Disse que o seu filho lhe chamava de idosa e, 

por isso, estava projetando a instituições de lares, pois não sabia se a sua família teria 

tempo de cuidar de si. Observou que, com determinada idade, os idosos não conseguiam se 

locomover com facilidade. Lembrou que, para cuidar de sua mãe, teve que contratar 

pessoas. Em aparte, o edil Edvaldo Lima dos Santos (MDB). Dando continuidade ao 
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pronunciamento, a oradora à tribuna registrou que o projeto estava pronto e que, em breve, 

ingressará no Legislativo. Salientou que que a referida matéria era uma proposição ao 

Poder Executivo e declarou prever que o Prefeito Colbert Martins da Silva Filho irá vetar o 

projeto, pois não acatava pleitos de opositores. Salientou que tentará negociar com o chefe 

do poder executivo para que a sua emenda impositiva seja destinada à construção de lares 

para idosos. Relatou que era procurada por idosos que não tinham acesso ao passe livre 

para se deslocar com o objetivo de realizar exames e fisioterapia. Adicionou que, em 

Salvador, a proposta foi aprovada e o Prefeito Municipal Bruno Reis irá colocá-la em 

prática. Por fim, disse que seria bom o poder público começar a procurar um local para 

instalar o lar para idosos. Em Pela Ordem, o edil Josse Paulo Pereira Barbosa (PSC) 

solicitou a formação de uma comissão para verificar a obra supracitada. Logo após, o 

primeiro Vice-Presidente, edil Silvio de Oliveira Dias, nomeou uma comissão composta 

pelos edis Josse Paulo Pereira Barbosa (PSC), Flávio Arruda Morais (PSB), Jhonatas Lima 

Monteiro (PSOL) e Ivamberg dos Santos Lima (PT) para verificar, in loco, a situação 

descrita. Em Pela Ordem, o vereador Fernando Dantas Torres (PSD) lembrou que, 

regimentalmente, faltava um minuto para o término do Grande Expediente, de modo que 

não daria para o edil Jurandy da Cruz Carvalho (PL) fazer uso da palavra à tribuna. Assim, 

ficou definido que o mencionado orador discursará em momento oportuno. Em Pela 

Ordem, o parlamentar Fernando Dantas Torres (PSD) solicitou a suspensão da presente 

sessão por quinze minutos para reunião entre os membros do “grupo dos dez” e os 

vereadores da oposição. Logo após, o pleito foi colocado em votação e aprovado por 

unanimidade dos vereadores presentes. Posteriormente, a presente sessão foi reaberta pelo 

Presidente desta Casa, edil Fernando Dantas Torres. Em Pela Ordem, o vereador Edvaldo 

Lima dos Santos (MDB) disse que o Projeto de Lei nº 083/2021, de sua autoria, foi 

aprovado nesta Casa, mas, até o presente momento, não foi sancionado pelo Prefeito 

Municipal. Desse modo, solicitou ao Presidente deste Legislativo a promulgação da 

referida matéria. Na sequência, o Presidente deste Legislativo, edil Fernando Dantas 

Torres, realizou a chamada nominal, momento em que se verificou que o edil Pedro 

Américo de Santana Silva Lopes (DEM) não estava presente. Em Pela Ordem, o edil 

Jurandy da Cruz Carvalho (PL) justificou a ausência do edil Pedro Américo de Santana 

Silva Lopes (DEM). Na sequência, o Presidente desta Casa, vereador Fernando Dantas 

Torres, anunciou que seria feito um sorteio para composição dos membros da Comissão 

Parlamentar de Inquérito (CPI) da cesta básica, conforme determinação judicial. Em 

seguida, os vereadores José Marques de Messias (DEM) e José da Costa Correia Filho 

(PATRI) comentaram que não tinham interesse de participar do referido sorteio. Em Pela 
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Ordem, o edil Sílvio de Oliveira Dias (PT) questionou se a determinação para a 

composição da CPI, através de sorteio, valeria apenas para a CPI das cestas básicas ou 

também para as próximas, momento em que o Presidente expôs que a determinação era 

apenas para a comissão supracitada. Na sequência, o Presidente Fernando Torres solicitou 

que um vereador, membro de cada grupo, se aproximasse para conferência do sorteio. Em 

seguida, os vereadores José da Costa Correia Filho (PATRI) e José Marques de Messias 

(DEM) relataram que participariam do sorteio. Em Pela Ordem  ̧ o vereador Ronaldo 

Almeida Caribé (MDB) declarou que não gostaria de participar do sorteio. Na sequência, os 

seguintes vereadores foram sorteados para compor a Comissão Parlamentar de Inquérito 

(CPI) das cestas básicas: Emerson Costa dos Santos, Luiz Ferreira Dias e José Marques de 

Messias. Em seguida, o Presidente nomeou como suplentes os edis Josse Paulo Pereira 

Barbosa e Sílvio de Oliveira Dias. Em Pela Ordem, o edil José da Costa Correia Filho 

(PATRI) solicitou que o Presidente desta Casa falasse ao microfone os nomes dos membros 

da CPI das cestas básicas para que as pessoas que acompanhavam a presente sessão pelo 

Youtube tomassem conhecimento dos fatos. Em Pela Ordem, o parlamentar Valdemir da 

Silva Santos (PV) confirmou que o sorteio foi totalmente transparente. Em Questão de 

ordem, o vereador José da Costa Correia Filho (PATRI) disse que o denunciante dos fatos, 

edil Josse Paulo Pereira Barbosa (PSC), não poderia ser suplente da CPI. Neste momento, o 

Presidente desta Casa informou que não havia impedimento regimental em relação à 

situação. Em Questão de Ordem, o vereador Josse Paulo Pereira Barbosa (PSC) relatou 

que o edil que lhe antecedeu deveria consultar o Regimento Interno. Posteriormente, o 

Presidente registrou que o sorteio supracitado atendia a uma decisão judicial da 2ª Vara da 

Fazenda Pública de Feira de Santana, o mandado de segurança proposto pelos vereadores 

Valdemir da Silva Santos (PV), Fabiano Nascimento de Souza (MDB) e José da Costa 

Correia Filho (PATRI), de acordo com o Processo nº 800645109/2021. Disse que, após 

dialogar com o juiz, obteve a informação de que, caso haja outras CPIs, a nova 

determinação, votada e aprovada nesta Casa, seria cabível. Em Pela ordem, o edil 

Valdemir da Silva Santos (PV) solicitou que, junto à assessoria jurídica desta Casa, o 

Regimento Interno fosse consultado acerca da possibilidade de o denunciante ser suplente 

da CPI para que tudo ocorresse com transparência e legalidade. Em resposta, o Presidente 

relatou que não via impedimento, no entanto, solicitou que o vereador Josse Paulo Pereira 

Barbosa declinasse da suplência para não haver outras questões judiciais. Em Pela Ordem, 

o parlamentar Sílvio de Oliveira Dias (PT) solicitou que o Presidente reconsiderasse a 

decisão, pois não havia impedimentos visto que, em uma CPI, não havia denunciante, mas 

sim requerente. Em Questão de Ordem, o edil Josse Paulo Pereira Barbosa (PSC) 
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parabenizou o poder judiciário pela decisão e declinou da suplência da CPI das cestas 

básicas. Em Pela Ordem, o vereador Valdemir da Silva Santos (PV) disse que pediu ao 

edil Josse Paulo Pereira Barbosa para declinar de modo que houvesse transparência e 

clareza na CPI e solicitou a indicação de um nome da base governista para a suplência. Em 

resposta, o Presidente indicou a vereadora Eremita Mota de Araújo (PSDB) para substituir 

o edil Josse Paulo Pereira Barbosa (PSC) na suplência da comissão. Em Pela Ordem, o 

vereador Silvio de Oliveira Dias (PT) solicitou a retirada do Requerimento que tratava 

sobre a CPI das cooperativas que contrataram mão de obra terceirizada para substituí-lo 

pelo Requerimento referente à instalação de uma CPI para apurar fatos relacionados à 

saúde neste município. Em resposta, o Presidente desta Casa registrou que, oportunamente, 

será feita a escolha dos membros da CPI da saúde. Neste momento, o Presidente desta 

Casa, edil Fernando Dantas Torres, solicitou que todos os presentes se colocassem de pé 

para a Promulgação da Resolução nº 533/2021, que “Altera a redação do dispositivo da 

Resolução nº 527/2021, que cria a Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Feira de 

Santana, e dá outras providências” e do Decreto Legislativo nº 06/2021, que “Dispõe sobre 

a concessão da Comenda Maria Quitéria ao Sr. Luiz Pedro Rodrigues Irujo, e dá outras 

providências”. Em Pela Ordem, o edil Josse Paulo Pereira Barbosa (PSC) congratulou o 

Sr. Luiz Pedro Rodrigues Irujo. Durante a Ordem do Dia, foram apreciadas as seguintes 

proposições: <Em primeira discussão, o Projeto de Lei nº 042/2021, de autoria do edil 

Josse Paulo Pereira Barbosa, substitutivo do autor, com Parecer contrário exarado pela 

Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR). Em acordo com o plenário, ficou 

definido que os oradores falariam à tribuna por cinco minutos. Em discussão ao Parecer 

mencionado, franqueou-se a palavra ao edil Josse Paulo Pereira Barbosa. Em Questão de 

Ordem, o edil Jurandy da Cruz Carvalho registrou a presença do Sr. Gildásio Lena, 

presidente do PTC, na Galeria desta Casa. Em Pela Ordem, o parlamentar Edvaldo Lima 

dos Santos parabenizou o presidente Jair Messias Bolsonaro pelo discurso feito na ONU. 

Em Pela Ordem, o vereador Jhonatas Lima Monteiro disse que o discurso do edil que lhe 

antecedeu não cabia em Pela Ordem e argumentou que o pronunciamento do Presidente da 

República na ONU foi vergonhoso. Em Pela Ordem, o vereador Jurandy da Cruz Carvalho 

disse que o Presidente desta Casa deveria mencionar os vereadores que trocavam votos por 

empregos. Em Questão de Ordem, o parlamentar Josse Paulo Pereira Barbosa solicitou 

constar em ata que o projeto supracitado visava beneficiar a população e estava sendo 

recusado pelos vereadores da minoria. Em Pela Ordem, o vereador Jurandy da Cruz 

Carvalho disse que continuava com sua linha política. Na sequência, ainda em discussão ao 

Parecer, concedeu-se oportunidade de discurso aos vereadores Flávio Arruda Morais e Luiz 
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Augusto de Jesus. Em Pela Ordem, o vereador Josse Paulo Pereira Barbosa solicitou 

constar em ata o discurso do edil Luiz Augusto de Jesus, o qual comentou que o Shopping 

Popular não deveria ser obrigado a ter mais despesas, sobretudo em tempos pandêmicos. 

Destacou que, caso houvesse mais despesas, os consumidores seriam os grandes afetados. 

Em Pela Ordem, o parlamentar Luiz Augusto de Jesus disse que, caso o projeto 

supracitado seja aprovado em primeira discussão, esperava que o autor da proposição nçai a 

retirasse de pauta antes da segunda discussão. Na sequência, ainda em discussão ao Parecer 

mencionado, franqueou-se a palavra aos edis Jhonatas Lima Monteiro e Jurandy da Cruz 

Carvalho. Em seguida, em votação ao Parecer, este foi rejeitado pela maioria dos edis 

presentes, com quatorze votos contrários, quatro favoráveis e uma abstenção do vereador 

Fabiano Nascimento de Souza. Em declaração de voto, concedeu-se oportunidade de 

discurso ao vereador Petrônio Oliveira Lima. Em votação à matéria supracitada, esta foi 

aprovada por maioria com dezessete votos favoráveis e dois votos contrários. 

Posteriormente, o Presidente desta Casa solicitou que edil Emerson Costa dos Santos se 

reunisse com os outros membros da CPI das cestas básicas para definir quem seria o 

presidente, o relator e o membro. Em Questão de Ordem, o edil Josse Paulo Pereira 

Barbosa solicitou reunião com seus pares, na próxima semana, para discutir sobre os 

Pareceres exarados pela CCJR. Em Pela Ordem, o vereador Valdemir da Silva Santos 

disse que um Projeto de Resolução, de sua autoria, o qual solicitava a criação de uma 

Frente Parlamentar de Combate à Violência, tramitava nesta Casa há cinco meses e ainda 

não foi colocado em pauta enquanto matérias mais recentes foram apreciadas com 

celeridade. Em Questão de Ordem, o edil Josse Paulo Pereira Barbosa disse que havia 

duas investigações tramitando na Comissão de Ética e Decoro Parlamentar desta Casa, no 

entanto, os membros desta e o Corregedor não tomaram as devidas providências. Solicitou 

que o Regimento Interno fosse cumprido e a situação resolvida através de julgamento da 

comissão supracitada. Em resposta, o Presidente registrou que solicitará ao Corregedor 

desta Casa, edil Luiz Ferreira Dias, celeridade na apuração dos fatos. Em Questão de 

Ordem, o edil Edvaldo Lima dos Santos solicitou votação em bloco dos Requerimentos 

pautados para a presente sessão. Disse, ainda, que o Depurado Federal Jorge Solla 

discursou na Câmara para chamar os cristãos de fascistas e citou a quantidade de membros 

da Igreja Assembleia de Deus no Brasil. Solicitou, por fim, que o deputado supracitado se 

retratasse. Em Pela Ordem, o vereador Luiz Augusto de Jesus solicitou contar em ata que 

nunca esmurrou o vereador Pedro Cícero Marcenio Silva e registrou que a indicação dos 

suplentes da CPI das cestas básicas deveria ser proporcional aos partidos. Em Pela Ordem, 

o parlamentar Ronaldo Almeida Caribé registrou que se ausentara da presente sessão por 
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alguns minutos e solicitou que seu voto favorável ao Projeto de Lei nº 042/2021 constasse 

em ata. Relatou, ainda, que no que concernia à situação entre os vereadores Pedro Cícero 

Marcenio Silva e Luiz Augusto de Jesus, estava ao lado de ambos quando tudo ocorreu e 

declarou que não houve troca de murros, apenas um empurrão. Na sequência, o Presidente 

solicitou constar em ata que o edil Ronaldo Almeida Caribé era testemunha da situação 

ocorrida no plenário. Em Pela Ordem, o edil Pedro Cícero Marcenio Silva declarou que 

não foi esmurrado, apenas empurrado pelo edil Luiz Augusto de Jesus após dizer algo a 

este. Logo após, o Presidente solicitou que a informação constasse em ata. Em Questão de 

Ordem, o parlamentar Luiz Augusto de Jesus registrou que não houve empurrão porque, na 

oportunidade, apenas afastou a mão do edil Pedro Cícero Marcenio Silva de seu peito. Em 

Pela Ordem, o vereador Sílvio de Oliveira Dias disse que o vereador Edvaldo Lima dos 

Santos espalhava fake news, pois, após averiguar nas redes sociais, não encontrou 

postagens do Deputado Federal Jorge Solla tecendo críticas aos evangélicos. Esgotado o 

tempo regimental, o Presidente desta Casa, edil Fernando Dantas Torres, declarou 

encerrada a presente Sessão, às doze horas e vinte e dois minutos, sendo convocada outra 

para a próxima amanhã, dia vinte e três de setembro do ano em curso, à hora regimental, 

com a seguinte pauta: <Em segunda discussão, o Projeto de Lei nº 042/2021, de autoria do 

vereador Josse Paulo Pereira Barbosa. Em votação única, os Requerimentos nºs 225/2021, 

de iniciativa do edil Ronaldo Almeida Caribé; 226, 227 e 228/2021, todos de lavra do 

vereador Pedro Américo de Santana Silva Lopes e 230/2021, de autoria do edil Emerson 

Costa dos Santos>. Para constar, eu, Dayana Jones Nascimento de Jesus Fontes, Redatora 

de Debates desta Casa, lavrei a presente Ata, que segue à apreciação plenária, na forma 

regimental.       

 


