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Ata da 54ª 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 17 de 

maio de 2022. 

 

 Aos dezessete 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 quarta 

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

Legislatura, na qual compareceram os vereadores 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 vereador Sílvio 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. 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: <Projetos de Lei n/nºs 

041, 043 e 044/2022, respectivamente, de autoria do vereador Edvaldo Lima dos Santos, 

que: “Dispõe sobre a obrigatoriedade do cadastro de assistência técnica de aparelho celular, 

e dá outras providências”, de lavra do Poder Executivo, que: “Dispõe sobre as diretrizes 

para elaboração da Lei Orçamentária referente ao exercício de 2023 e dá outras 

providências” e de autoria do edil Sílvio de Oliveira Dias, que: “Altera a Lei nº 3.336/2012, 

que dispõe sobre o Calendário Oficial de Festas Populares ou de eventos do Município de 

Feira de Santana, e dá outras providências”. Projeto de  Resolução n/nº 744/2022, de 

iniciativa do edil Sílvio de Oliveira Dias, que: “Dispõe sobre alteração do Art. 165 da 

Resolução nº 393/2002 – Regimento Interno da Câmara”. Parecer nº 053/2022, exarado 

pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR), opinando pelo deferimento da 

tramitação do Projeto de Lei nº 042/2022, de autoria do Prefeito Colbert Martins da Silva 

Filho. Requerimentos nºs 168 e 169/2022, de lavra dos parlamentares Edvaldo Lima dos 
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Santos e Eremita Mota de Araújo. Indicações nºs 833 a 845/2022, de iniciativa dos 

vereadores Jurandy da Cruz Carvalho, Luciane Aparecida Silva Brito Vieira, José da Costa 

Correia Filho e Sílvio de Oliveira Dias. Moção nº 441/2022, de lavra do edil Luiz Augusto 

de Jesus. Correspondências: OFÍCIO/SETTDEC nº 019/2022, datado de 12 de maio do 

ano em curso e assinado pelo Sr. Sebastião Eduardo da Cunha, Secretário de Trabalho, 

Turismo e Desenvolvimento Econômico, em resposta ao Requerimento nº 076/2022, 

elaborado pela Comissão da Frente Parlamentar para a Agricultura, Pesca e 

Desenvolvimento Rural e Abastecimento Agropecuário de Feira de Santana, informando 

que a revitalização da Feira Livre de São José pertence ao rol de atribuições da Secretaria 

de Agricultura, por força do Decreto nº 12.033, de 04 de março de 2021. Ofício nº 03/2022, 

datado de 05 de maio do ano corrente e assinado pelo Sr. Fábio Ribeiro, Articulador do 

Núcleo de Assistentes Sociais de Feira de Santana (NUCRESS/FSA), solicitando 

autorização para que uma representante do mencionado núcleo faça uso da Tribuna Livre 

desta Casa para tratar sobre o Dia do Assistente Social, comemorado no dia 15 de maio>. 

Após a leitura do Expediente, o comando da Mesa Diretiva foi transferido para o Presidente 

Fernando Dantas Torres. Em seguida, a ata da sessão anterior foi submetida à apreciação 

plenária e aprovada pela unanimidade dos edis presentes. Em Pela Ordem, a vereadora 

Eremita Mota de Araújo comunicou à Mesa Diretiva que cederia o tempo do PSDB para o 

vereador Josse Paulo Pereira Barbosa. Logo após, a palavra foi concedida em Tribuna 

Livre à Sra. Diane Carla Silva Cordeiro de Almeida, Assistente Social, representante do 

Movimento Nacional da População de Rua – Núcleo de Feira de Santana/BA, a qual, após 

saudar a todos, externou que a esperança e a resiliência lhe acompanham em toda a sua 

história e mencionou que ela ocupa na sociedade o espaço de mulher, preta e militante de 

movimento social. Discorreu sobre o Dia do Assistente Social expondo que o serviço social 

foi impulsionado pela redemocratização do país e citou que após a reescrita do Código de 

Ética, os valores adotados foram se aperfeiçoando e se tornando princípios que buscam 

acabar com a exploração e a dominação de classes. Ressaltou que a Assistência Social visa 

combater a desigualdade e construir uma sociedade justa e igualitária. Afirmou que o dia 15 

de maio marca a comemoração da profissão, mas também é um momento de mostrar os 

desafios e lutas da classe. Disse que tem se posicionado por meio de manifestos, entrevistas 

e debates que abordam o trabalho dos Assistentes Sociais com pessoas em situação de rua, 

catadores de materiais recicláveis, migrantes, refugiados, povos indígenas, povos 

quilombolas e trabalhadores rurais. Lembrou que a data comemorativa não é apenas para 

valorizar a categoria, mas para dar visibilidade à atuação dos Assistentes Sociais que 

defendem a bandeira de luta, bem como para denunciar ataques aos direitos sociais. Depois, 
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externou que a crise sanitária aprofundou os problemas seculares como a insuficiência de 

políticas sociais na saúde, assistência e educação, assim expôs a importância do trabalho 

em defesa da vida no campo e na cidade. Por fim, disse que a nobreza da sua profissão está 

em acolher a pessoa por inteiro, entendendo toda a sua história e mostrando que é possível 

superar o quadro em que se encontram. Oportunamente, o Presidente, edil Fernando Dantas 

Torres, registrou com alegria que o servidor desta Casa, senhor Clebson Silva de Jesus, 

estava ao lado do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) e também presidente do 

Superior Tribunal Eleitoral (STF), Edson Faccin, realizando a tradução de libras e o 

parabenizou por representar bem Feira de Santana. Em Pela Ordem, o vereador Luiz 

Augusto de Jesus solicitou que constassem em Ata, as passagens de data natalícia da 

senhora Andreia Rocha, do ex-secretário municipal João Marinho Gomes Júnior e do 

radialista Dilton Coutinho. No Horário das Lideranças Partidárias, o edil Josse Paulo 

Pereira Barbosa (PSC) afirmou que hoje o Presidente Fernando Dantas Torres foi 

ovacionado pelo Governador Rui Costa e pelo pré-candidato a Governador da Bahia, 

Jerônimo Rodrigues, nos programas Acorda Cidade e Princesa FM. Discorreu que apoia o 

pré-candidato Jerônimo Rodrigues, aliado do Governador Rui Costa, devido ao 

compromisso firmado pelo Governador de construir o asfalto do distrito de Jaguara, um 

sonho de mais de 60 anos. Informou que já colocou diversos ofícios solicitando a realização 

desta obra, bem como esteve na Secretaria de Infraestrutura, com o Secretário Caetano, 

assim como na casa do edil Fernando Dantas Torres, oportunidade na qual reuniu-se com o 

Governador e com diversos vereadores, tendo cobrado mais uma vez a referida obra. 

Acrescentou que, posteriormente, o Governador ligou para ele avisando que os trâmites 

para a pavimentação da estrada teriam avançado e encaminhou-lhe à Secretaria de 

Infraestrutura de Marcos Cavalcante, de modo que ele compareceu na supracitada secretaria 

para se informar sobre os detalhes, no entanto, no último sábado, o Deputado Federal José 

Neto ligou pra ele cobrando a citação do seu nome quando estiver fazendo referência à obra 

em questão, ao que ele respondeu que não via motivo para lembrança do nome do 

deputado. Neste momento, o Presidente desta Casa, Fernando Dantas Torres, no comando 

dos trabalhos, suspendeu temporariamente os trabalhos legislativos para que adentrasse ao 

Plenário o Presidente da Câmara Municipal de Salvador, vereador Geraldo Júnior, pré-

candidato ao governo da Bahia, salientando que este foi seu assessor. Ato contínuo, o 

Presidente concedeu a palavra para o pré-candidato por dez minutos. Reaberta a sessão, a 

palavra foi retomada pelo edil Josse Paulo Pereira Barbosa, o qual expôs que o deputado 

estadual José Neto disse que o Governador concedeu-lhe esta obra, apenas para lhe 

“tapear”, com isto ele discursou que o referido Deputado é dono do Hospital Geral 
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Clériston Andrade (HGCA), do Detran e do CIS. Oportunamente, o Presidente desta Casa, 

Fernando Dantas Torres, na direção dos trabalhos, disse que o deputado federal José 

Cerqueira Neto (PT) sabe que o governador Rui Costa atendeu ao pedido da população do 

distrito Jaguara e que o pleito também contou com o apoio dos vereadores desta Casa. 

Retornando o seu discurso, o orador afirmou que o Deputado Robinson Almeida não tem 

uma liderança forte se comparado aos edis Ivamberg dos Santos Lima e Sílvio de Oliveira 

Dias. Por fim, disse que o seu candidato é Jerônimo Rodrigues e que ele fará a obra em 

Jaguara. Logo após, o vereador José Carneiro Rocha (MDB) registrou ter percebido que, 

em menos de três meses, o mesmo parlamentar declarou apoio a candidatos distintos no 

próximo pleito eleitoral. Afirmou que, há quatro anos, o Partido Democratas, atual União 

Brasil, lançou a candidatura do ex-prefeito José Ronaldo de Carvalho, entretanto, não 

houve preparo efetivo para que este tivesse êxito e externou que, enquanto isso, em seu 

segundo mandato, o ex-governador Jacques Wagner preparou o Governador Rui Costa para 

se tornar seu sucessor. Relatou que, no entanto, o atual chefe do Poder Executivo Estadual 

não aprendeu a lição, pois não preparou alguém para ser seu sucessor e, após renúncias de 

pré-candidatos, o nome do Sr. Jerônimo Rodrigues foi suscitado. Disse que este não foi 

preparado para ser o sucessor do Governador Rui Costa, mas sim para preencher uma 

lacuna. Referiu-se ao Presidente da Câmara Municipal de Salvador, Vereador Geraldo 

Júnior, ao destacar, de modo irônico, que este, por confiar excessivamente que se tornará 

Vice-Governador da Bahia nas próximas eleições, ingressou com uma ação judicial para se 

manter como gestor do Poder Legislativo soteropolitano no ano de dois mil e vinte e três. 

Frisou que se o referido parlamentar confiasse em seu êxito no próximo pleito eleitoral, 

jamais teria adotado tal providência. Em aparte, o edil Fernando Dantas Torres (PSD) 

declarou que a Mesa Diretiva da Câmara Municipal de Salvador era diferente desta e 

enunciou que, no primeiro mandato do Governador Rui Costa, este não teve uma boa 

posição nas pesquisas e, ainda assim, foi eleito. Ressaltou que o candidato Jerônimo 

Rodrigues estava preparado para assumir o Poder Executivo Estadual e frisou que este foi 

Secretário Estadual de Educação do Estado da Bahia, oportunidade na qual fez um 

excelente trabalho. Por fim, teceu críticas ao candidato a Governador do Estado da Bahia e 

ex-prefeito de Salvador, Sr. ACM Neto. Dando continuidade ao seu pronunciamento, o 

orador à tribuna comparou o Presidente desta Casa, edil Fernando Dantas Torres, com o ex-

presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Neste momento, o vereador Fernando Dantas Torres 

(PSD) cedeu seu tempo de pronunciamento ao orador à tribuna, que reiterou que o 

candidato Jerônimo Rodrigues não estava preparado para assumir o cargo de Chefe do 

Poder Executivo Estadual e salientou que respeitava todos os posicionamentos políticos, 
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contudo, acreditava no êxito do candidato ACM Neto nas próximas eleições porque a 

população baiana clamava por mudanças. Em aparte, o edil Edvaldo dos Santos Lima 

(MDB) demonstrou seu apoio ao candidato João Roma ao mencionar que o orador à tribuna 

recebia vaias das pessoas presentes na galeria. Ao concluir seu discurso, o vereador José 

Carneiro Rocha (MDB) registrou que, nesta manhã, no programa do radialista Dilton 

Coutinho, o Governador Rui Costa disse que o sistema de regulação deste estado 

funcionava perfeitamente e aproveitou a oportunidade para criticar a assertiva. Em Pela 

Ordem, o vereador Josse Paulo Pereira Barbosa disse que o discurso do edil José Carneiro 

Rocha é fracassado e destruído, pois ele não tem a hombridade e a dignidade de reconhecer 

que o governador Rui Costa é um dos maiores e melhores governadores que a Bahia já 

teve. Em Pela Ordem, o parlamentar José Carneiro Rocha informou à Mesa Diretiva que 

estaria se ausentando do Plenário par comparecer ao velório do cunhado do seu irmão e 

regimentalmente estará de volta para a Ordem do Dia. Durante o pronunciamento do edil 

José Carneiro Rocha, o comando da Mesa Diretiva passou para a segunda Secretária, 

vereadora Eremita Mota de Araújo. Dando continuidade, o vereador Silvio de Oliveira 

Dias (PT) inicialmente saudou os comerciantes do Shopping Popular presentes na galeria, 

salientando a grande batalha que deverá ser travada para refazer, ou rever o contrato dos 

mesmos com a concessionária que administra o referido Shopping. Em seguida, agradeceu 

ao Governador Rui Costa e todo o grupo político envolvido na construção das estradas de 

Jaguara e Tiquaruçu, cujas obras finalmente foram anunciadas pelo governo do Estado, que 

com essa ação demonstra grande sensibilidade diante das inúmeras reivindicações feitas 

neste sentido, em prol dos moradores daquelas localidades. Durante seu pronunciamento, o 

edil foi interrompido por duas vezes pelo edil Josse Paulo Pereira Barbosa para informar 

que há uma empresa laranja do deputado federal José Neto que está em nome da cunhada e 

de um rapaz. Logo após, o vereador Ivamberg dos Santos Lima (Liderança da 

Oposição) questionou ao colega Josse Paulo Pereira Barbosa qual foi a pergunta feita pelo 

Governador Rui Costa no dia da reunião para que o processo licitatório da estrada do 

distrito de Jaguara fosse iniciado, ao que o edil Josse Paulo respondeu que o governador 

perguntou se havia projeto, assim sendo, o tribuno Ivamberg Lima afirmou que o projeto 

foi feito pelo Consórcio Total do Sertão, a partir de Emendas do Deputado José Cerqueira 

Neto e de solicitações suas e dos edis Sílvio de Oliveira Dias e Luiz Ferreira Dias. Dessa 

forma, o edil ratificou que a estrada será feita porque já existe o projeto, já que essa foi a 

condição colocada pelo gestor estadual. Em Pela Ordem, o vereador Fernando Dantas 

Torres solicitou que fosse submetida à apreciação do Plenário, a transferência da Ordem do 

Dia de hoje para amanhã, cujo pleito foi aprovado de forma unânime pelos vereadores 
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presentes. Justificou que o vereador Emerson da Costa dos Santos, encontra-se com o seu 

pai internado na UTI e não estará presente assim como o edil José Carneiro Rocha que se 

ausentou para comparecer a um enterro. Ainda informou que ele e alguns edis sairão para 

representar a Câmara Municipal em um evento da área da Agricultura Familiar que contará 

com as presenças dos pré-candidatos aos cargos de governador e vice-governador, 

respectivamente, Jerônimo Rodrigues e Geraldo Júnior. Quanto a obra da estrada que liga a 

BA-052 à sede do distrito Jaguara, disse que é fruto da junção e da vontade política de 

todos os vereadores que participam do seu grupo político e da oposição desta Casa, assim 

como dos deputados José Neto e Robson Almeida e do Governador Rui Costa, apesar de 

atestar que o vereador Josse Paulo Pereira Barbosa foi fundamental na conquista do pleito, 

visto que este o colocou como ponto de partida na ocasião que se encontrou com o 

Governador do Estado. Em Pela Ordem, o edil Sílvio de Oliveira Dias disse que a 

polêmica é desnecessária e citou também a contribuição do edil Luiz Dias na reivindicação 

assim como o vereador Jurandy da Cruz Carvalho. De volta à palavra, o tribuno Ivamberg 

dos Santos Lima reforçou que o projeto da estrada de Jaguara só será possível graças à 

verba do Deputado José Neto, ainda disse ser inaceitável um colega desqualificar deputados 

que lutam pela cidade. Depois, enunciou que hoje é o Dia Internacional da luta contra a 

homofobia e lembrou que, no Brasil, a cada uma hora é registrada uma agressão física 

contra homossexuais. Rememorou que esta data foi escolhida porque foi o dia que a 

Organização Mundial da Saúde (OMS) retirou a homossexualidade da classificação 

estatística internacional de doenças e problemas relacionados à saúde, tornando se uma data 

para organização de atividades que promovam e apoiem a igualdade de direitos da 

comunidade GGBTQIA+. Lembrou que o Brasil tem tristes números de violência contra a 

mencionada comunidade de acordo com os dados do Sistema Único de Saúde (SUS), 

citando, por exemplo, que 175 pessoas foram assassinadas em 2021, o que representa um 

aumento de 29%, se comparado ao ano de 2019. Por fim, exigiu respeito porque as pessoas 

devem ser quem elas quiserem. Em Pela Ordem, o vereador Silvio de Oliveira Dias 

registrou a presença na Galeria da liderança comunitária “King” esposo da ex-candidata a 

vereadora Rilda Santana. Posteriormente, o edil Pedro Cícero Marcênio Silva 

(CIDADANIA) saudou a todos e convidou os edis para um evento que ocorrerá no 

próximo domingo, no bairro Viveiros, o qual está sendo organizado pelos seus amigos Val, 

Alex, Jairo, Matora, Binho, a partir das oito horas da manhã, inclusive com a presença do 

futuro Deputado Federal Cidinho, vereador de Salvador pelo PODEMOS, eleito com quase 

sete mil votos, assim como com a presença do pré-candidato a Deputado Estadual, Pastor 

Tom. Continuando seu discurso, parabenizou o comunicador Dilton Coutinho, do Programa 
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Acorda Cidade pelo seu aniversário e deixou palavras de solidariedade ao edil Emerson 

Costa dos Santos que está com seu pai na UTI. Finalizando seu discurso, afirmou que o 

Deputado José Neto quer tudo para ele e nunca será prefeito de Feira de Santana, pois não 

forma grupos nem se articula, pensa apenas em si mesmo. Em Pela Ordem, o vereador 

Jhonatas Lima Monteiro (PSOL) registrou a presença de trabalhadores do dito Shopping 

Popular ao tempo em que solicitou a implantação da CPI do Shopping Popular já aprovada 

por esta Casa Legislativa. Na sequência, o parlamentar Jurandy da Cruz Carvalho (PL), 

também em tempo cedido pelo edil Valdemir da Silva Santos (PV), congratulou o radialista 

Dilton Coutinho por comemorar mais um ano de vida nesta data e, em seguida, comentou 

sobre a entrevista que o Governador Rui Costa concedeu a este. Registrou que o Chefe do 

Poder Executivo Estadual propiciou melhorias aos baianos e ressaltou que, entretanto, não 

podia deixar de falar que o Partido dos Trabalhadores destruiu a saúde e a segurança 

pública deste estado. Frisou que votou nos candidatos petistas nos últimos anos porque os 

discursos dos políticos do referido partido pautavam-se em melhorias sociais, entretanto, 

atualmente, era possível notar o descaso com a saúde pública, sobretudo no que concernia 

ao sistema de regulação. Declarou que o Governador Rui Costa deveria se atentar aos 

problemas referentes à saúde neste estado, pois muitas pessoas iam a óbito porque não 

conseguiam transferência para os hospitais, e criticou o fato de criminosos possuírem 

armamentos melhores do que a própria Policia Militar. Afirmou que a educação neste 

estado estava fragilizada e a segurança pública carecia de atenção. Mencionou o Colégio 

Estadual Edivaldo Machado Boaventura ao destacar que o muro deste estava prestes a 

desabar e expôs que os distritos Matinha e Tiquaruçu careciam de mais unidades de ensino. 

Discorreu sobre o fato de alguns parlamentares discutirem sobre a implantação de uma 

estrada no distrito de Jaguara enquanto o Deputado Federal José Neto fazia questão de 

registrar que era responsável pela obra quando o edil Josse Paulo Pereira Barbosa (PSC) foi 

um dos primeiros a solicitar a benfeitoria. Destacou que os habitantes da zona rural sofriam 

porque não tinham atenção do poder público municipal e salientou que os parlamentares 

tinham que reivindicar melhorias para a população. Referiu-se aos vendedores ambulantes 

do Shopping Popular, que estavam presentes na galeria, ao relatar que estes deveriam fazer 

suas reivindicações de modo respeitoso e, ao finalizar, agradeceu a todos. Em Pela Ordem, 

o vereador José da Costa Correia Filho informou que cederia o tempo do Patriotas para o 

parlamentar Jhonatas Lima Monteiro. Posteriormente, o vereador Petrônio Oliveira Lima 

(REPUBLICANOS) inicialmente alertou a população sobre a necessidade de se cadastrar 

no CAD Único, através do CRAS, a fim de ter direito a receber os descontos que variam de 

10 a 65% nas tarifas de energia elétrica, salientando que estes descontos não são 
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devidamente divulgados pelas concessionárias de energia elétrica, que não tem interesse em 

fornecer o citado desconto, razão pela qual faz este alerta à população. Em seguida 

discorreu sobre a data de hoje, quando se comemora o Dia da Reciclagem, instituído pelas 

Nações Unidas, ao tempo em que destacou a necessidade de se fazer corretamente o 

descarte de resíduos, de modo a frear o crescente aumento da poluição em todo o planeta. 

Prosseguindo, disse que o Partido Republicano faz uma política humanizada, social, voltada 

para as pessoas, o que a seu ver explica o fato de ser o partido que mais cresce em todo o 

país, com o maior número de afiliados. Finalizando, disse que no próximo dia 30, às 9 

horas, fará uma Sessão Especial, em parceria com a Comissão de Meio Ambiente do 

Governo do Estado e com a Secretaria de Meio Ambiente do município de Feira de Santana 

para debater questões relativas ao Meio Ambiente. Em Pela Ordem, a vereadora Luciane 

Aparecida Silva Brito Vieira solicitou que fosse registrado em Ata, a passagem da data 

natalícia da sua chefe de gabinete, senhora Débora Medeiros. Em seguida, a vereadora 

Eremita Mota, no comando da Mesa Diretiva, solicitou que fosse registado em nome da 

Casa, o aniversário do radialista Dilton Coutinho. Em seguida, o edil Flávio Arruda 

Morais (PSB) saudou a todos, em especial os representantes do Shopping popular, os 

quais, segundo ele, veem sofrendo continuamente com os desmandos no referido local, 

externando seu voto favorável a eles caso seja deflagrada a CPI do Shopping Popular. 

Posteriormente, direcionou sua fala à Secretaria de Serviços Públicos deste município, 

afirmando que está com mais de cento e cinquenta indicações e nenhuma foi atendida, o 

que demonstra que o Secretário só está atendendo os pedidos dos edis que estão a favor do 

Prefeito. Com isto questionou o Secretário Eliziário Ribeiro sobre o que está acontecendo. 

Neste momento, concedeu aparte ao edil Edvaldo Lima dos Santos o qual concordou com 

seu discurso atribuindo a culpa ao Prefeito Colbert Martins da Silva Filho. Retornando sua 

fala, solicitou mudança e ressaltou que a cidade está muito suja e com muitos buracos, 

sendo obrigação da Secretaria realizar as ações. Finalizando seu discurso, parabenizou por 

seu aniversário o radialista Dilton Coutinho. Posteriormente, o parlamentar Marcos 

Antônio dos Santos Lima (UB) informou que, nesta semana, o mutirão de serviços para 

recuperar as estradas do distrito de Matinha será iniciado. Salientou que a secretaria 

municipal competente promoveria ações semelhantes em diversos distritos a fim de 

assegurar melhorias à população e atender às demandas. Disse que, na legislatura anterior, 

apresentou uma emenda impositiva para viabilizar a construção de uma unidade de saúde 

da família (USF) no distrito Maria Quitéria e informou que a obra foi autorizada pelo 

Ministério da Saúde. Enunciou que esta localidade necessitava de ampliação nos 

atendimentos médicos ao relatar que havia apenas um programa saúde da família (PSF) e 
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uma policlínica na região, as quais não comportavam todas as demandas. Salientou que, 

preocupado com a situação, reuniu-se com o Prefeito Colbert Martins da Silva Filho para 

tratar sobre a situação e frisou que estava feliz por sua emenda impositiva ter sido alocada, 

juntamente com recursos da Prefeitura Municipal, para beneficiar os habitantes do referido 

distrito. Destacou que os parlamentares deveriam se atentar às necessidades da população a 

fim de assegurar benefícios ao indicar melhorias em diversas localidades deste município. 

Por fim, externou que era contrário à taxa cobrada pelo aluguel dos boxes do Shopping 

Popular e comentou que, oportunamente, discutiria sobre o assunto à tribuna. Em seguida, o 

edil Luiz Augusto de Jesus (Liderança do Governo) disse esperar que os comerciantes 

do Shopping Popular presentes na Galeria cheguem a um denominador comum com o 

Poder Público. Depois, registrou que, após cobrança dos moradores dos distritos Matinha e 

Tiquaruçu, está ocorrendo o patrolamento e cascalhamento das estradas da zona rural. Em 

seguida, discorreu sobre as localidades visitadas por ele no último fim de semana, citando 

que participou da inauguração de uma Igreja Católica na localidade Ladeira e também da 

Festa de Nossa Senhora de Fátima, na Candeia Grossa. Posteriormente, compareceu em 

reuniões na sede dos distritos de Jaíba e Ipuaçu, bem como em uma feirinha na Fazenda 

Retiro. Agradeceu aos Secretários Eliziário Ribeiro e João Banha, bem como a Pedro 

Paulo, da área da limpeza, pela limpeza da rua Calamar e da praça Antonio Melo, no bairro 

Conceição, ao tempo em que solicitou limpeza dos condomínios Minha Casa Minha Vida 

no Parque Brasil e também da praça da rua Moinho e dos canteiros centrais no bairro 

Conceição. Mencionou que participou da entrega de parte do Espaço Garagem, antigo Feira 

Tênis Clube, e lembrou que ainda será construída no local a Secretaria de Educação. Por 

fim, comunicou que mais escolas serão construídas e reformadas em Feira de Santana. 

Logo após, o vereador Jhonatas Lima Monteiro (PSOL) em tempo cedido pelo edil José 

da Costa Correia Filho (PATRIOTA), afirmou que os trabalhadores do Shopping Popular 

vieram mais uma vez até a Câmara para reivindicar seus direitos, e que, se esta Casa deu 

passos a favor da questão, precisa avançar no sentido da Presidência pautar o início da 

Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI). Acrescentou que da sua parte foi feito o 

necessário, que é escrever o pedido apontando as irregularidades, colher as assinaturas, e 

dar os encaminhamentos, assim como fizeram com o problema do transporte coletivo. 

Mudando o tema do seu discurso, afirmou que Feira de Santana ostenta indicadores 

terríveis sobre a violência urbana, pois todos sentem este problema, seja porque assiste o 

noticiário ou porque conhece o relato de alguém muito próximo que foi vítima. Afirmou 

que ter uma concepção de que somente o Estado tem obrigação de prevenir a violência é 

um engano, pois o município também tem seu papel, pois temos uma Lei Municipal, de seu 
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mandato, de nº 377/2022 que institui o mapa da violência, dispondo sobre a divulgação e 

consolidação pública de dados sobre homicídio e outras formas de violência, recortando 

território, gênero e raça para entender e dar perfil a fim de investir adequadamente em 

prevenção. No entanto, ressaltou que esta é mais uma lei descumprida pelo principal 

descumpridor de leis, o Prefeito Colbert Martins da Silva Filho. Acrescentou que, segundo 

dados da polícia civil, no mês de fevereiro, ocorreram 30 crimes letais intencionais, e em 

março, 22 crimes de mesma natureza. Com isto, questionou quem é que ganha com esta 

situação instalada no município. Finalizando seu discurso solicitou que a lei aprovada seja 

cumprida. Em seguida, o vereador Luiz Ferreira Dias (AVANTE) comentou sobre a 

situação enfrentada pelos vendedores ambulantes que atuavam no Shopping Popular ao 

frisar que participou de uma reunião com estes na última sexta-feira, no Centro Paroquial, 

oportunidade na qual todos clamaram por soluções. Agradeceu ao Deputado Federal José 

Neto, o qual levou advogados à reunião para que ações judiciais fossem movidas a fim de 

beneficiar os profissionais supracitados. Disse que cerca de trezentos e sessenta vendedores 

ambulantes estavam insatisfeitos com a situação e desejou que o Ministério Público 

averiguasse os fatos porque o Prefeito Colbert Martins da Silva Filho nada fazia para ajudar 

a categoria. Relatou que os vendedores ambulantes deveriam ser respeitados e frisou que 

passou cerca de quatro anos lutando pelos direitos da categoria nesta Casa ao externar que, 

atualmente, este Poder Legislativo era independente. Teceu críticas ao Sr. Antônio Carlos 

Borges Júnior, Secretário Municipal de Desenvolvimento Social, e comentou que muitos 

vendedores ambulantes foram vitimados pela depressão por conta dos últimos 

acontecimentos no Shopping Popular. Reiterou que sempre lutou pelos direitos dos 

vendedores ambulantes enquanto muitos lhe criticaram e destacou que o Prefeito Municipal 

deveria se atentar aos problemas da categoria. Ao concluir, ressaltou que a população 

poderia contar com seu apoio. Em Pela Ordem, o edil Edvaldo Lima dos Santos disse 

esperar que a CPI do Shopping Popular seja instalada, porque o governo municipal 

desrespeitou a lei aprovada por esta Casa e com a CPI os resultados são enviados para 

esfera judicial. Vale registrar que conforme anuência plenária, após pedido do edil 

Fernando Dantas Torres, nesta data não teve Ordem do Dia. Nada mais havendo por tratar, 

a vereadora Eremita Mota de Araújo, segunda Secretária, declarou encerrada a presente 

Sessão, às dez horas e quarenta e um minutos, sendo convocada outra para amanhã, dia 

dezoito de maio do ano em curso, à hora regimental, com a seguinte pauta: <Em segunda 

discussão, o Projeto de Lei Ordinária nº 129/2021, de iniciativa dos vereadores Pedro 

Américo de Santana Silva Lopes e Luciane Aparecida Silva Brito Vieira, com Emendas nºs 

01, 02 e 03/2022, todas de autoria do edil Jhonatas Lima Monteiro, com Pareceres exarados 
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pela CCJR, favoráveis às Emendas nºs 01 e 03 e contrário à Emenda nº 02/2022. Em 

primeira discussão, os Projetos de Lei Ordinária nºs 165 e 176/2021, respectivamente, 

Substitutivo do parlamentar Josse Paulo Pereira Barbosa, com Parecer da CCJR e de lavra 

do edil Flávio Arruda Morais, com Parecer da CCJR. Em votação única, os Requerimentos 

nº 160/2022, de autoria dos vereadores Jurandy da Cruz Carvalho, Ronaldo Almeida Caribé 

e José da Costa Correia Filho, nº 161/2022, de lavra do edil Flávio Arruda Morais e 163 e 

164/2022, de iniciativa do vereador Fernando Dantas Torres>. Para constar, eu, Jeany 

Santos de Carvalho Azevêdo, Redatora de Debates, lavrei a presente Ata que segue à 

apreciação plenária, na forma regimental.       

 


