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Ata da 53ª Sessão Ordinária da Câmara 

Municipal de Feira de Santana, Estado da 

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

da 19ª Legislatura, realizada no dia 12 de 

maio de 2022. 

 

Aos doze dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois, 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 quinquagésima terceira Sessão 

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

qual compareceram os parlamentares Edvaldo Lima dos Santos, Emerson Costa dos Santos, 

Eremita Mota de Araújo, Fernando Dantas Torres, Flávio Arruda Morais, Ivamberg dos 

Santos Lima, Jhonatas Lima Monteiro, José Carneiro Rocha, José da Costa Correia Filho, 

José Marques de Messias, Josse Paulo Pereira Barbosa, Jurandy da Cruz Carvalho, Luciane 

Aparecida Silva Brito Vieira, Luiz Augusto de Jesus, Luiz Ferreira Dias, Marcos Antônio 

dos Santos Lima, Pedro Cícero Marcenio Silva, Petrônio Oliveira Lima, Ronaldo Almeida 

Caribé, Sílvio de Oliveira Dias e Valdemir da Silva Santos. Amparado pelo Regimento 

Interno, o primeiro Vice-Presidente desta Casa Legislativa, vereador Sílvio de Oliveira 

Dias, declarou aberta a presente Sessão e solicitou que o vereador Ivamberg dos Santos 

Lima, assumisse a segunda Secretária “ad hoc”, bem como procedesse a leitura da Ata da 

Sessão anterior. Prosseguindo, primeiro Vice-Presidente desta Casa Legislativa, vereador 

Sílvio de Oliveira Dias, solicitou que a segunda Secretária, vereadora Eremita Mota de 

Araújo, ocupasse a primeira Secretaria. Durante a leitura da Ata, a vereadora Luciane 

Aparecida Silva Brito Vieira, primeira Secretária, adentrou ao Plenário e ocupou o seu 

posto na Mesa Diretiva. Ato contínuo, o primeiro Vice-Presidente, vereador Silvio de 

Oliveira Dias, solicitou que a primeira Secretária procedesse a leitura das matérias 

previamente constantes para o Expediente do dia, que vão a seguir: < Projeto de Lei 

Ordinária nº 039/2022, de iniciativa do vereador Pedro Cícero Marcênio Silva, que: “Dá 

nome de rua Carmozina ao logradouro público inominado, localizado na Lagoa Salgada, 

sendo uma transversal da rua Palmeira Branca”. Requerimentos nºs 160 a 167/2022, de 

autoria da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização (CFOF) e dos parlamentares 

Flávio Arrida Morais, Fernando Dantas Torres e Sílvio de Oliveira Dias. Indicações nºs 

824 a 832/2022, de lavra dos edis Sílvio de Oliveira Dias, Josse Paulo Pereira Barbosa e 

Jurandy da Cruz Carvalho>. Durante a realização das inscrições para o Pequeno 
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Expediente, o comando da Mesa Diretiva foi transferido ao Presidente desta Casa, 

Fernando Dantas Torres, o qual externou sua opinião sobre o Presidente, Jair Messias 

Bolsonaro, afirmando que este deixa muito a desejar, tendo em vista que permitiu que o 

preço da gasolina chegasse a quase oito reais e não realizou ações em Feira de Santana, ao 

contrário da ex-Presidente Dilma Rousseff, que construiu trinta mil casas no município. 

Logo após as inscrições dos parlamentares para o horário das Lideranças, o Presidente, edil 

Fernando Dantas Torres, submeteu a apreciação do Plenário, a Ata da Sessão anterior que 

foi aprovada de maneira unânime pelos parlamentares presentes. Prosseguindo, no Horário 

das Lideranças, o vereador Ivamberg dos Santos Lima (PT) sinalizou que o presidente 

da República, Jair Messias Bolsonaro, não gosta de gente. Em seguida lembrou que na 

semana passada advertiu para o possível descumprimento dos 200 dias letivos e/ou das 

oitocentas (800) horas nas escolas da rede municipal de ensino. Revelou o caso do Centro 

de Atenção à Criança e ao Adolescente (CAIC) José Raimundo de Azevedo. Pois, 

conforme foi publicizado em um blog, hoje por falta de professores não haverá aulas para 

as turmas do primeiro ano A e F, B, D e I, E e J; terceiro ano I, quarto ano F, quarto B, C e 

I. Frisou que as aulas são alternadas e interrogou como serão repostas as aulas neste período 

de alternância? Ponderou que as escolas que trabalham em três ciclos estão chegando ao 

fim da I unidade e as que operam em quatro, a I unidade já foi concluída. E novamente 

interrogou como serão processados os registros de contabilização das aulas alternadas? 

Como o ensino será tratado, como os alunos poderão aprender desta forma como aula 

semana sim semana não? Ressaltou que por falta de professor mais de doze turmas estão 

sem aula só na Escola José Raimundo de Azevedo. Observou que a escola enquanto corpo 

orgânico não tem o que fazer, o diretor não tem como resolver e não é o culpado e a 

alternância é a única alternativa exequível. Alertou que a pior situação em uma escola é a 

falta de professores. Pois, os alunos ficam sem controle visto que a sua presença na escola 

dentre outras finalidades é o aprendizado na sala de aula. Acrescentou que se fosse uma 

situação localizada poderia se relevar a situação, entretanto trata-se de uma situação 

sistêmica. Revelou que ainda hoje vai participar de evento na Associação de Moradores do 

Conjunto Feira VII e provavelmente a falta de professores será um dos temas a serem 

abordados.  Acrescentou que na condição de educador sabe da importância do professor em 

sala de aula. Pois, agrava a situação do aprendizado do aluno. Em Pela Ordem, a vereadora 

Eremita Mota de Araújo, informou que cederia o tempo do PSDB para o orador. E em 

aparte, elogiou o discurso do vereador Ivamberg dos Santos Lima e acrescentou que quando 

a escola municipal tem professor faltam outros elementos essenciais ao bom 

desenvolvimento da Educação, a exemplo de carteiras e merenda escolar. Frisou que 
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provavelmente algumas mães estão desestimuladas em enviar as crianças para as escolas. 

Pois, em muitos casos só terão apenas uma aula. Também em aparte, o edil Marcos Antonio 

dos Santos Lima (União Brasil) disse que há um concurso em curso e deseja que a 

administração municipal envie projeto elevando o número de vagas para que os professores 

sejam convocados. O orador Ivamberg dos Santos Lima concordou com a preocupação do 

aparteante e destacou que com o aumento do número de alunos, o governo municipal 

precisa atualizar o número de vagas para docentes. Relacionou que a Prefeitura não atualiza 

os dados populacionais e a exemplo da educação, a área de saúde continua recebendo o 

mesmo número de medicamentos de outrora. Em aparte, o parlamentar Edvaldo dos Santos 

Lima (MDB) disse concordar com a convocação dos professores, mas não só de docentes 

se faz Educação. O orador revelou que inúmeras vezes, a Comissão de Educação esteve 

conversando com a secretária municipal de Educação, professora Anaci Bispo Paim. 

Assinalou que pelas respostas da secretária fica patente que a mesma não tem autonomia 

enquanto gestora da Educação. Lamentou que uma pessoa com o curriculum da professora 

Anaci Bispo Paim não deveria jamais se submeter a uma situação vexatória pela qual está 

passando. “Se o prefeito não disser faça ela não faz”, disse o tribuno. Ele revelou que já 

recomendou à secretária a deixar o comando da pasta. Finalizou demonstrando preocupação 

com a condução da área de Educação. Neste momento, o Presidente desta Casa, Fernando 

Dantas Torres, solicitou que a primeira Secretária, vereadora Luciane Aparecida Silva Brito 

Vieira, procedesse a leitura do Ofício nº 93/2022 do Poder Executivo, o qual encaminha o 

Projeto de Lei Ordinária que autoriza a implantação do Polo do SENAR - Bahia em Feira 

de Santana. Posteriormente, o Presidente o encaminhou às Comissões de Constituição 

Justiça e Redação (CCJR) e de Finanças, Orçamento e Fiscalização (CFOF) para que 

dessem os pareceres com urgência e externou seu voto favorável a este Projeto. Em Pela 

Ordem, o edil Josse Paulo Pereira Babosa solicitou cópia do referido projeto, tendo em 

vista que este tramitará em regime de urgência. Em seguida, o vereador Pedro Cícero 

Marcenio Silva (CDN) congratulou todos os enfermeiros pelo Dia Internacional da 

Enfermagem comemorado nesta data e lamentou o fato dos profissionais da saúde deste 

Município não receberem seus salários há dois meses. Destacou que a categoria entrará em 

greve caso a situação não seja resolvida ainda neste dia e registrou que os profissionais não 

tinham o que comemorar por conta disto. Comentou que, quando destinou seu voto ao 

vereador Fernando Dantas Torres para que este se tornasse Presidente deste Legislativo, 

tinha a certeza de que o povo feirense seria priorizado. Teceu elogios ao Presidente e 

salientou que sempre o apoiaria ao frisar que se sentia determinado a seguir como 

oposicionista ao governo municipal porque, ao visitar as comunidades, tinha a oportunidade 
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de perceber a insatisfação da população com a administração pública municipal. Disse que 

havia inúmeros problemas neste Município nos diversos âmbitos, pois a gestão pública 

municipal é negligente. Criticou o trabalho realizado pelo secretário municipal de Serviços 

Públicos, Sr. Eliziário Ribeiro, ao denunciar o abandono das vias municipais e informou 

que as unidades de saúde careciam de materiais e a educação em Feira de Santana não era 

priorizada. Disse que seguiria no grupo do Presidente desta Casa porque permaneceria 

defendendo a população. Em aparte, o parlamentar Josse Paulo Pereira Barbosa (PSC) 

destacou que o orador à tribuna deveria ser aliado do Presidente desta Casa até o fim. Ao 

finalizar, o orador à tribuna reiterou os elogios feitos ao Presidente deste Parlamento. Em 

Pela Ordem, a vereadora Luciane Aparecida Silva Brito Vieira agradeceu ao Presidente 

desta Casa por ceder o espaço da frente da Câmara às ações dos representantes das pessoas 

com fibromialgia, sendo que eles foram até a Prefeitura solicitar o espaço e quando a 

Prefeitura viu o nome das vereadoras da Casa recusou ceder o local. Oportunamente, o edil 

Fernando Dantas Torres, no comando dos trabalhos, externou que a Câmara acolhe a todos 

e não viu por que negar o pedido. Em Pela Ordem, o edil Jhonatas Lima Monteiro (PSOL) 

solicitou esclarecimento aos colegas governistas, referente à recusa das secretarias em 

receber ofícios diretamente de vereadores, recebendo apenas aqueles direcionados através 

da Prefeitura. Em Pela Ordem, o edil José da Costa Correia Filho (PATRIOTA) afirmou 

que direciona as indicações ao Prefeito para que este encaminhe à Secretaria competente, e 

acredita que os ofícios devem seguir o mesmo trâmite. Em Pela Ordem, o vereador 

Jhonatas Lima Monteiro (PSOL) disse que para ofício este não é o procedimento e que está 

se referindo a correspondência e não indicação. Como exemplo, citou um ofício que solicita 

reunião com um secretário. Logo após, o vereador Jurandy da Cruz Carvalho (PL), 

também no tempo cedido pelo edil Valdemir da Silva Santos (PV), externou que este 

Legislativo recebeu nesta data um projeto importante já discutido com a Confederação da 

Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) e com a Federação da Agricultura e Pecuária do 

Estado da Bahia (FAEB), o qual objetiva implantar a Escola do Serviço Nacional de 

Aprendizagem Rural (SENAR) em Feira de Santana, destacando que o Presidente do 

SENAR na Bahia, Sr. Humberto Miranda, atua em favor do agronegócio e da agricultura 

familiar. Detalhou que o CNA, a FAEB e o SENAR expressaram desejo de instalar nesta 

cidade uma escola para aprendizagem rural, em razão disso, ele esteve em Salvador reunido 

com o Presidente do SENAR na Bahia, Sr. Humberto Miranda, bem como com o Sr. João 

Martins, com o Prefeito Colbert Martins da Silva Filho e com alguns edis desta Casa, 

momento em que a CNA informou que será liberado um recurso de dez milhões de reais 

para construção do Complexo de Ensino neste município, voltado à zona rural. Destacou a 
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importância do SENAR, afirmando que no ano de 2018 quando ele participava de 

movimentos sociais, a mencionada entidade treinou mais de mil produtores rurais em 

cursos de panificação e diversos outros. Declarou que o Sr. João Martins mudou a visão ao 

dizer, recentemente, que é importante treinar o pequeno produtor rural, pois este faz a 

agricultura se desenvolver. Disse acreditar que a Comissão de Finanças dará um Parecer 

favorável ao Projeto supracitado de nº 042/2022, visto que já conversou com o colega José 

da Costa Correia Filho, vereador que a seu ver não se furta a analisar de forma célere e 

exarar pareceres positivos a projetos importantes. Salientou que um projeto dessa 

magnitude aumentará a visibilidade de Feira de Santana tal como ocorreu com a cidade de 

Juazeiro. Saudou a diretoria do SENAR em Feira de Santana e expôs que no mês anterior 

foi aprovado por unanimidade nesta Casa um Projeto de Decreto Legislativo que concederá 

o Título de Cidadão Feirense ao Sr. Humberto Miranda Oliveira, presidente do SENAR na 

Bahia. Demonstrou sua alegria ao saber que a Prefeitura Municipal está abraçando a zona 

rural e disse que assumiu uma vaga nesta Câmara para lutar por seu povo. Em aparte, o edil 

Luiz Ferreira Dias parabenizou o colega e mencionou a importância da criação de projetos 

que favoreçam a zona rural. De volta à palavra, o orador disse que Feira de Santana é um 

dos maiores centros de criação de cavalos, citando os Jóqueis Clubes do bairro Pedra 

Ferrada e o recém-inaugurado no distrito Governador João Durval Carneiro. Afirmou que o 

Centro de Formação e Capacitação em Equideocultura que será instalado neste Município, 

no Parque de Exposição, será uma referência nacional. Agradeceu ao colega Valdemir da 

Silva Santos e demais colegas da base do governo pelo apoio na discussão. Em aparte, o 

parlamentar Fernando Dantas Torres disse que o orador pode comunicar ao Prefeito 

Municipal que ele e alguns edis que são oposição ao governo votarão favorável ao 

supracitado projeto, pois o mesmo é de grande importância e precisava ser pensado por um 

“filho de Feira” tal como o Sr. João Martins e, como previsto, dará uma utilidade ao Parque 

de Exposição João Martins da Silva. Durante o discurso do edil Jurandy da Cruz Carvalho, 

o Presidente, parlamentar Fernando Dantas Torres, passou o tempo do PSD para o orador e 

requereu atenção do Plenário para o tribuno, visto que este discursava sobre um importante 

projeto que traria benefícios para a cidade e que teria seu voto favorável quanto entrasse em 

pauta na semana seguinte. Durante o pronunciamento anterior, o Presidente, vereador 

Fernando Dantas Torres, transferiu o comando da Mesa Diretiva à segunda Secretária, 

vereadora Eremita Mota de Araújo e retomou logo em seguida. Posteriormente, o 

parlamentar Luiz Augusto de Jesus (UB e Liderança do Governo) registrou que nesta 

data comemorava-se o Dia Internacional da Enfermagem e congratulou os profissionais da 

categoria ao frisar que estes lutavam, todos os dias, para contribuir com a saúde nas 
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diversas unidades de saúde deste município. Mencionou a vereadora Luciane Aparecida 

Silva Brito Vieira (MDB), enfermeira, e aproveitou a oportunidade para parabenizá-la. 

Disse que nesta noite, às dezenove horas, ocorrerá uma Sessão Solene para comemorar o 

Dia Internacional da Enfermagem, na qual profissionais da classe serão homenageados. 

Ressaltou, ainda, que a referida parlamentar será uma das palestrantes e, em seguida, 

comentou que a Prefeitura Municipal propiciava diversas ações em Feira de Santana, tais 

como o melhoramento, patrolamento das estradas e a reforma dos campos de futebol. 

Mencionou o trabalho realizado pela Superintendência Municipal de Operações e 

Manutenção (SOMA), bem como pela Secretaria Municipal de Serviços Públicos, pelo Sr. 

João Falcão, Diretor da Divisão de Parques e Jardins deste município, pela Coelba e pela 

Embasa ao destacar que todos atuavam em conjunto para assegurar melhorias em diversas 

localidades feirenses. Comentou sobre o fato de redes de água estourarem em algumas 

regiões e destacou que a Embasa deveria realizar uma revisão geral nos dutos e 

encanamentos. Registrou que, muitas vezes, a referida empresa viabilizava melhorias, 

entretanto, era impossível impedir a circulação de pessoas e veículos nas vias de tráfego, de 

modo que a administração pública municipal tinha que fazer uma intervenção nos locais. 

Acrescentou que os Ofícios e Requerimentos apresentados pelos parlamentares desta Casa 

eram atendidos pelo Poder Executivo e, em seguida, destacou que, em diálogo com a 

secretária municipal de Educação, professora Anaci Bispo Paim, esta lhe informou que 

qualquer vereador poderia encaminhar um Ofício à secretaria e, caso fosse necessário, o 

documento seria repassado para o Chefe do Poder Executivo. Salientou que atuava nesta 

Casa como vereador há dezoito anos. Em aparte, o edil Jhonatas Lima Monteiro (PSOL) 

registrou que uma de suas assessoras entrou em contato com a Secretaria Municipal de 

Serviços Públicos e, na oportunidade, foi informada que um Ofício, que solicitava 

esclarecimentos acerca de uma informação, não seria recebido por conta de uma orientação 

do Governo Municipal. Dando continuidade ao seu pronunciamento, o orador à tribuna 

externou que entraria em contato com o Governo Municipal para resolver a situação. Ao 

concluir seu pronunciamento, reiterou que a Sessão Solene em comemoração ao Dia 

Internacional da Enfermagem ocorrerá neste dia, às dezenove horas. Neste momento, o 

comando da Mesa Diretiva foi transferido à segunda Secretária, parlamentar Eremita Mota 

de Araújo. Prosseguindo, o edil Petronio Oliveira Lima (Republicano) parabenizou os 

profissionais de enfermagem pela passagem do Dia Intencional da categoria. Em aparte, o 

vereador Marcos Antonio dos Santos Lima também parabenizou os enfermeiros pela 

passagem da efeméride. Em Pela Ordem, o vereador Edvaldo Lima dos Santos alertou que 

só tinha cinco vereadores no Plenário e que a Sessão deveria ser suspensa. A vereadora 
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Eremita Mota de Araújo no comando dos trabalhos alertou para a presença do edil Silvio de 

Oliveira Dias e autorizou o tribuno Petrônio Oliveira Lima prosseguir. Este relatou que hoje 

à tarde estará na Assembleia Legislativa a convite do deputado estadual José de Arimateia, 

na solenidade de entrega da Comenda Dois de Julho à missionaria Rogéria Santos e o título 

de cidadão Baiano ao bispo Sergio Simplício. Em seguida, lembrou que mesmo no período 

pandêmico, os enfermeiros não recuaram na sua missão de ajudar salvar vidas mesmo 

colocado as suas em risco de adquirir o Covid-19 ou outra doença. Salientou que a 

categoria exerce o trabalho com excelência e decência. Destacou a Sessão Especial em 

homenagem a estes profissionais proposta pelo edil Luiz Augusto de Jesus. Dando 

continuidade, o vereador Silvio de Oliveira Dias (PT) discorreu acerca da situação do 

Município na área da educação, a seu ver caótica, com muitas escolas fechadas em diversas 

localidades, a exemplo do Alecrim Miúdo, onde a Escola Izidro Alves de Jesus, por falta de 

pessoal capacitado para trabalhar na área administrativa, está sem aulas, penalizando os 

alunos, enquanto o prefeito municipal de Feira de Santana, Colbert Martins da Silva Filho, 

atribui o baixo índice da educação aos professores, totalmente desassistidos por parte do 

gestor Frisou que o prefeito persegue a categoria, cujos salários estão sendo pagos de modo 

parcelado, vez que das 40 horas trabalhadas, 20 são pagas no início do mês, e as outras 20 

ao bel prazer do governo municipal, que as considera hora extra, ainda que não sejam. 

Disse ter recebido denúncia de que estagiários estão como regentes em sala de aula, no 

lugar dos professores, o que no seu entender demonstra a situação realmente caótica da 

educação em Feira de Santana. Apelou para que o governo municipal providencie a 

retomada das aulas no povoado Alecrim Miúdo, distrito Matinha e ressaltou que a 

comunidade da zona rural merece respeito, salientando que o prefeito deveria ser 

reconhecido e grato aos professores pela contribuição que deles recebeu para chegar até 

aqui. Na sequência, o edil Edvaldo Lima dos Santos (MDB), também em tempo cedido 

pelo vereador Emerson Costa dos Santos (DC), registrou que o trecho da BR-101 que liga 

os municípios de Conceição do Jacuípe e Alagoinhas, foi duplicado através de ação do 

presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Destacou que também foi propiciada a 

duplicação de trechos da BR-116 e frisou que foi autorizada a duplicação da Avenida 

Contorno neste Município, assim como a construção da Central Poliesportiva no bairro 

Gabriela. Ressaltou que todas estas ações foram viabilizadas pelo governo federal em 

apenas três anos de gestão e enalteceu o presidente da República ao declarar que este 

trabalhava muito pelo Brasil. Enunciou que o Presidente não trabalhava mais porque o 

Supremo Tribunal Federal (STF), o Congresso Nacional, os governadores e prefeitos 

dificultavam as coisas e conclamou as autoridades para permitirem que aquele continue 
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trabalhando a favor do povo brasileiro. Em aparte, o edil Valdemir da Silva Santos (PV) 

teceu elogios ao presidente Jair Messias Bolsonaro. Dando continuidade ao seu 

pronunciamento, o orador à tribuna disse que havia mais de duzentas e oitenta ações 

judiciais que tentavam impedir a continuidade da gestão do presidente da República e 

mencionou que este apresentou um Decreto com o objetivo de reduzir o valor dos 

combustíveis, entretanto, o Poder Judiciário não permitiu. Em aparte, o parlamentar Luiz 

Augusto de Jesus (UB) declarou que o presidente Jair Messias Bolsonaro viabilizou a 

construção de inúmeros viadutos em Feira de Santana. Dando continuidade ao seu discurso, 

o orador à tribuna ressaltou que era aficionado pela história do Brasil e, para si, nenhum 

presidente da República nunca fez tanto pelo país. Em seguida, referiu-se ao secretário 

municipal de Planejamento, Sr. Carlos Brito, ao dizer que muitos acidentes ocorriam 

próximo aos pontos do BRT por conta da incompetência da gestão pública municipal. Ao 

finalizar seu discurso, disse que Deus estava ao lado do presidente da República. Em Pela 

Ordem, o edil Luiz Augusto de Jesus (UNIÃO BRASIL) afirmou que referente à denúncia 

do edil Silvio de Oliveira Dias sobre a falta de aula na Escola Municipal Izidro Alves de 

Jesus esta justificasse pelo chamamento da APLB para comparecimento dos professores a 

Secretaria de Educação, assim como pelo fato de uma das professoras ter feito uma cirurgia 

e a outra ter solicitado desligamento. Em Pela Ordem, o edil Silvio de Oliveira Dias (PT) 

afirmou que hoje é o segundo dia que a Escola Izidro Alves de Jesus não funciona. O 

comando da Mesa Diretiva passou para o primeiro Vice-Presidente, vereador Silvio de 

|Oliveira Dias. Logo após, o vereador Jhonatas Lima Monteiro (PSOL) referiu-se ao 

pronunciamento do orador que lhe antecedeu à tribuna ao afirmar que não havia como 

comparar a gestão do presidente Jair Messias Bolsonaro porque nenhuma outra fora tão 

ruim. Salientou que poderia apresentar um conjunto de indicadores que comprovavam sua 

assertiva, entretanto, citaria apenas um e fez a leitura da seguinte manchete: “Bolsonaro 

será o primeiro Presidente, desde o início do Plano Real, a deixar o salário mínimo menor”. 

Enunciou que, todos os anos, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos 

Socioeconômicos (DIEESE) publicava uma estimativa salarial para que o valor do salário 

mínimo cumprisse o que estava previsto na Constituição Federal e, ainda assim, este não 

conseguia suprir as necessidades da população. Externou que, matematicamente, o atual 

Governo Federal conseguiu deixar o salário nominal menor do que outras gestões e frisou 

que houve piora na condição de vida da população porque as pessoas enfrentavam fome e 

não conseguiam garantir o sustento. Afirmou que a questão referente aos combustíveis era 

crucial, visto que o Presidente Jair Messias Bolsonaro se pronunciava nas redes sociais, 

mas não fazia uma proposta sequer para mudar a política de preço da Petrobras. Afirmou 
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que os brasileiros ganhavam em Real, entretanto, o preço dos combustíveis era alterado 

com base na variação do Dólar. Disse que a Refinaria Landulfo Alves foi privatizada e o 

presidente da República nada comentou sobre isto enquanto a condição de vida das pessoas 

só piorava. Ao concluir seu pronunciamento, registrou que o “bolsonarismo” era 

lamentável porque ocasionou uma queda na qualidade de vida dos trabalhadores brasileiros. 

Em Pela Ordem, o edil Edvaldo Lima dos Santos (MDB) discorreu que o Presidente foi o 

único na história que concedeu 33% de aumento aos professores e muitos governadores 

colocaram na justiça para não pagar. Em Pela Ordem, o vereador Jhonatas Lima Monteiro 

(PSOL) discordou do edil Edvaldo Lima dos Santos afirmando que o Presidente quer 

assumir a paternidade de algo que está na lei. Posteriormente, o vereador Josse Paulo 

Pereira Barbosa (PSL) disse que hoje vai desaguar a sua insatisfação com o prefeito 

municipal de Feira de Santana, Colbert Martins da Silva Filho, que vai de encontro aos 

funcionários públicos, a esta Casa Legislativa e a ele mesmo. Pois, só faz mal a ele mesmo. 

Relatou que chegou na Assembleia Legislativa e só ouviu reclamações de traições do 

prefeito Colbert Martins da Silva. Lembrou que enfermeiros, técnicos de enfermagem e 

médicos estão com os salários atrasados. Revelou que vai jogar o prefeito no “Caldeirão”. 

Disse que o vereador José Marques de Messias esta agonizando no distrito Humildes 

devido a gestão municipal calamitosa. Adiantou que na próxima semana vai contratar um 

carro para realizar as trocas de lâmpadas no distrito Jaguara e vai pagar a poda de arvores e 

a capinação dos jardins. Recomendou que o alcaide vá morar em Quixeramobim, se os 

moradores assim aceitar. Frisou que muitos vereadores chegaram à esta casa para serem 

“pitbulls”, mas hoje não passam de “blasé”. Assinalou que os parlamentares governistas 

não têm mais como defender o governo municipal. Recomendou que o prefeito fique dentro 

do “Caldeirão” e queime no mármore do inferno, “seu cabra safado”. Durante o 

pronunciamento do orador na Tribuna, o comando da Mesa Diretiva foi transferido ao 

Presidente desta Casa, edil Fernando Dantas Torres. Em seguida, o parlamentar Luiz 

Ferreira Dias (Avante) parabenizou os enfermeiros pela data comemorativa à profissão, 

saudando especialmente a colega Luciane Aparecida Silva Brito Vieira. Solicitou ao gestor 

público que cumpra a lei que estabeleceu o piso salarial da categoria, bem como aumente o 

salário dos dentistas, assistentes sociais e serviços gerais. Depois, criticou o abandono do 

Estádio Joia da Princesa, ressaltando que um jogo entre os times Fluminense de Feira e 

Jequié está previsto para acontecer, porém ainda não se sabe se o mencionado estádio terá 

condições de comportar tal evento, o que ele classificou como uma vergonha. Comentou a 

respeito do Parque da Cidade que permanece fechado bem como sobre o abandono das 

praças, citando que já fez diversas Indicações solicitando poda de árvores e troca de 



 

 

 

 

 
 

Feira de Santana 

CÂMARA  MUNICIPAL 
  Casa da Cidadania 

  

466 

 
RD 202253 

lâmpadas na Praça do Feiraguay e ainda não foi atendido. Em aparte, o edil Josse Paulo 

Pereira Barbosa teceu comentários críticos sobre a estrutura do Estádio Joia da Princesa e 

externou que, em três anos de pandemia, o prefeito não adotou providências. Em aparte, o 

vereador Edvaldo Lima dos Santos frisou que a cidade de Feira de Santana não possui 

governo, pois o prefeito municipal baixou um decreto passando todos os seus poderes para 

um Secretário de Governo. Findando seu pronunciamento, o parlamentar Luiz Ferreira Dias 

disse que esteve no distrito de Bonfim de Feira, no dia anterior, no enterro de seu tio, e 

observou que os esgotos continuam a céu aberto, apesar de ele cobrar há dois anos 

providências à Embasa, destacando que a mesma argumenta que essa situação deve ser 

resolvida pela Prefeitura Municipal de Feira de Santana. Oportunamente, o Presidente desta 

Casa, parlamentar Fernando Dantas Torres, solicitou registro da presença nas galerias da 

Câmara de Vereadores do advogado Dr. Péricles Novais Filho. Posteriormente, o edil 

suspendeu a presente Sessão por alguns minutos para pronunciamento em Tribuna Livre 

das senhoras Barbara Fontes e Eliana Araújo representantes da Associação de Pessoas com 

Fibromialgia de Feira de Santana, as quais agradeceram o espaço cedido pelo edil Fernando 

Dantas Torres, assim como o Projeto de Lei Ordinária elaborado pela vereadora Eremita 

Mota de Araújo referente à sua causa e solicitou um olhar mais atento dos edis às 

necessidades das pessoas com fibromialgia. Em seguida, a sessão foi reaberta pelo primeiro 

Vice-Presidente, edil Silvio de Oliveira Dias. Durante a Ordem do Dia, foram apreciadas 

as seguintes proposições: <Em Segunda Discussão, o Projeto de Lei Ordinária nº 

013/2022 de diversos autores, recebeu emendas de autoria dos edis Jhonatas Lima Monteiro 

e Silvio de Oliveira Dias e consequentemente baixou às comissões. Oportunamente, o edil 

Silvio de Oliveira Dias, no comando dos trabalhos, afirmou que a emenda de sua autoria 

visa modernizar a lei. Em Pela Ordem, o edil Fernando Dantas Torres solicitou que o 

primeiro Vice-Presidente, Silvio de Oliveira Dias, zerasse o painel e realizasse uma da 

chamada nominal que ao final constatou-se as ausências dos edis Josse Paulo Pereira 

Barbosa, Pedro Cícero Marcênio Silva e Ronaldo Almeida Caribé. Cabe destacar que o edil 

Josse Paulo Pereira Barbosa compareceu minutos depois ao Plenário e em seguida o edil 

Ronaldo Almeida Caribé. Posteriormente, em Segunda Discussão, o Projeto de Lei 

Ordinária nº 034/2022 de autoria do vereador Flávio Arruda Morais foi aprovado por 

unanimidade dos edis presentes com abstenção do parlamentar Edvaldo Lima dos Santos. 

Neste momento, o comando da Mesa Diretiva foi transferido à segunda Secretária, Eremita 

Mota de Araújo. Em Votação Única, o Requerimento nº 157/2022 de autoria do edil 

Silvio de Oliveira Dias foi aprovado por unanimidade dos edis presentes. Em votação, fez 

uso da palavra o autor do Requerimento>. Neste momento, a segunda Secretária, Eremita 
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Mota de Araújo, no comando dos trabalhos formou uma Comissão Especial composta pelos 

edis Luiz Ferreira Dias, Josse Paulo Pereira Barbosa e Ivamberg dos Santos Lima para 

exarar Pareceres aos Projetos de Decreto Legislativo nºs 011/2022, de iniciativa do edil 

Silvio de Oliveira Dias e 012/2022, de autoria do edil Fernando Dantas Torres. Em 

Explicações Pessoais, fizeram uso da palavra os edis Valdemir da Silva Santos, Luiz 

Augusto de Jesus, Jhonatas Lima Monteiro, Silvio de Oliveira Dias, Jurandy da Cruz 

Carvalho. Em Pela Ordem, o edil Luiz Augusto de Jesus solicitou que fosse constado em 

Ata que foi o nono vereador mais votado em Feira de Santana. Em Pela Ordem, o edil 

Petrônio Oliveira Lima solicitou registro da presença do senhor conhecido como “Val 

Batera” na Galeria desta Casa. Nada mais havendo por tratar, a segunda Secretária desta 

Casa Legislativa, vereadora Eremita Mota de Araújo, declarou encerrada a presente Sessão, 

às onze horas e trinta e nove minutos e convocou outra para o próximo dia dezessete do 

corrente mês, uma terça-feira, com a seguinte pauta: <o que ocorrer> 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.  

 

 

 

 

 

 

 


