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Ata da 55ª 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 18 de 

maio de 2022. 

 

 

Aos dezoito 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 quinta Sessão Ordinária, referente à primeira Etapa, do segundo 

Período, da décima nona Legislatura, na qual, à exceção do parlamentar Fernando 

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

dos Santos, Eremita Mota de Araújo, 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. 

Amparada pelo Regimento Interno, a vereadora Eremita Mota de Araújo, segunda 

Secretária, declarou aberta a presente Sessão e solicitou que o edil Ivamberg dos Santos 

Lima assumisse a segunda Secretaria, ad hoc, e procedesse 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 49/2022 exarado pela Comissão de 

Finanças, Orçamento e Fiscalização ao Projeto de Lei nº 08/2022 de autoria do Poder 

Executivo opinando pelo deferimento da tramitação da matéria. Requerimentos nºs 

170 a 174 de iniciativa dos edis Josse Paulo Pereira Barbosa, Edvaldo Lima dos Santos 

e Ivamberg dos Santos Lima. Indicações nºs 846 a 851/2022 de iniciativa dos 

vereadores Josse Paulo Pereira Barbosa, Silvio de Oliveira Dias e Luciane Aparecida 

Silva Brito Vieira. Moções nºs 45 a 49/2022 de autoria dos edis Flávio Arruda Morais, 

Luiz Augusto de Jesus e Fernando Dantas Torres. Correspondências: Ofício nº 

18/2022 datado de dezessete de maio do ano em curso, assinado pelo senhor Antônio 



 

 

 

 

 
 

Feira de Santana 

CÂMARA  MUNICIPAL 
  Casa da Cidadania 

  

480 

 

RD 202255 

Oliveira Rosário, Presidente do Sindicato dos Agentes Comunitários de Saúde de Feira 

de Santana – SINDACS - Feira, o qual solicita o uso da Tribuna Livre para requerer 

apoio desta Casa para pleitear o pagamento do reajuste salarial nacional, considerando a 

Lei Municipal 3.614/16, que garante aos agentes comunitários de Saúde de Feira de 

Santana o recebimento do Piso Nacional e considerando a promulgação da Emenda 

Constitucional 120>. No Horário destinado às Lideranças Partidárias, o vereador 

Edvaldo Lima dos Santos (MDB) com acréscimo de tempo cedido pela vereadora 

Eremita Mota de Araújo (PSDB) afirmou que o requerimento de sua autoria, aprovado 

na última quinta-feira, questiona o município acerca dos R$ 10 milhões de reais que 

serão gastos na micareta tendo em vista a necessidade de gastar com demandas mais 

urgentes como fornecimento de remédios nos postos de saúde, entre outros. Com isto, 

solicitou que este valor seja transferido para a construção do Hospital Municipal de 

Feira de Santana. Mudando o tema do seu discurso, discorreu que o Prefeito, Colbert 

Martins da Silva Filho, passou sua autoridade para o secretário Denilton Pereira, o qual 

não fez nenhum compromisso com a população e por isso trava o andamento dos 

trabalhos no município. Acrescentou que a Prefeitura contratou um ônibus no valor de 

R$ 178 mil reais para sair de um bairro até o cemitério São Jorge, e como motorista de 

ônibus questionou o valor da referida contratação. Disse que solicitou a sua Secretária 

que fizesse um ofício para saber de que bairro saiu este ônibus.  Em seguida, o edil 

Ivamberg dos Santos Lima (PT) expôs preocupação sobre notícias de que as escolas 

municipais estão sem os funcionários de limpeza e de apoio que eram contratados pela 

Coopersade devido ao encerramento do contrato. O edil disse que a secretária, Anaci 

Paim, ao ser questionada em uma entrevista, anunciou que será feito um contrato 

emergencial, porém, segundo o orador, este tipo de contrato não é cabível para 

pagamento retroativo, apenas para pagamento posterior ao início do mesmo. Assim, o 

vereador Ivamberg dos Santos Lima questionou quem pagará os três meses que o 

pessoal de apoio não recebeu e ressaltou que para o pagamento retroativo só é possível 

fazer um contrato indenizatório e não emergencial enquanto o processo de licitação está 

em andamento. Lembrou que as escolas estão sem funcionários e os poucos que estão 

atuando não estão recebendo. Em aparte, o edil José Carneiro Rocha disse que a 

denúncia é verdadeira, porém a Secretaria de Educação tem a obrigação de resolver esta 

situação e ele acredita que assim será feito. Em aparte, o parlamentar Marcos Antônio 

dos Santos Lima afirmou que a discussão sobre aditivos não é interessante, basta saber 

que o valor devido será pago, conforme a Secretaria de Educação já sinalizou. De volta 

ao discurso, o edil Ivamberg dos Santos Lima salientou que a forma como será feito o 
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pagamento importa porque existem órgãos de controle, além disso, não é admissível 

elaborar contrato emergencial para pagamento retroativo, mas sim contratos 

indenizatórios que se arrastam por muitos anos. No comando dos trabalhos, a vereadora 

Eremita Mota de Araújo disse que a denúncia feita pelo edil à tribuna é passível de um 

Requerimento nesta Casa. Em Pela Ordem, o edil José da Costa Correia Filho passou o 

tempo do Patriota para o orador que concedeu aparte ao edil Edvaldo Lima dos Santos, 

o qual externou que os funcionários da limpeza estão sem receber o pagamento há três 

meses, os professores têm mais de um ano recebendo parcelado e ainda assim o prefeito 

municipal pleiteia um pedido de empréstimo para votação nesta Casa. Ainda na tribuna, 

o vereador Ivamberg dos Santos Lima reforçou que é necessário que a Secretaria de 

Educação faça o pagamento utilizando o instrumento correto, como bem sabe a 

Secretária Anaci Paim que é ordenadora de despesa e possui experiência, visto que já 

foi Secretária de Educação do Estado. Questionou se esse contrato é mesmo 

emergencial e interrogou por que não foi feita uma licitação antes do encerramento do 

contrato com a Coopersade já que as escolas não podem funcionar sem pessoal de 

limpeza, administração e sem professor. Expôs que os alunos estão tendo aulas em dias 

alternados, o que tem causado preocupação à secretária Anaci Paim com relação ao 

cumprimento das 800 horas e 200 dias letivos, porém destacou que a culpa não é dos 

professores, pois estes não estão recebendo regularmente e não estão tendo condições 

de trabalho. Posteriormente, o vereador Petrônio Oliveira Lima (REPUCLICANOS) 

inicialmente comunicou que por indicação sua, solicitada em caráter de urgência, terá 

início as obras de ampliação e reforma do Posto de Saúde do Conjunto Viveiros, cuja 

licitação deverá ocorrer no início de junho, vez que a demanda dos moradores 

atualmente é bem maior que a capacidade de atendimento do posto que lá funciona. 

Outras indicações estão sendo por ele encaminhadas às autoridades competentes, a 

exemplo da praça localizada em frente à Escola Professor Antônio Alves Lopes, a 

Arena da Pedreira, no Jussara e a quadra da Rua L, no Feira X, que não poupará 

esforços para que também recebam atenção por parte do poder público, cumprindo 

assim com dedicação o seu papel de vereador que atua em todas as frentes e áreas do 

município, tanto na sede quanto na zona rural, independente de redutos, em prol da 

população. Em sua fala, concedeu aparte ao edil Marcos Antônio dos Santos Lima 

(UNIÃO BRASIL) o qual se referiu a fala do edil Edvaldo Lima dos Santos (MDB) 

discorrendo que o gasto com o ônibus se refere a prestação de um serviço de funeral às 

pessoas carentes até o cemitério. Logo após, o edil Pedro Cícero Marcenio Silva 

(CIDADANIA) saudou todos os professores presentes na galeria na pessoa da 
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sindicalista Marlede Oliveira e relatou que hoje pela manhã estava ouvindo uma 

emissora de rádio e uma mãe de aluno responsabilizava o caos na Educação à 

professora Marlede Oliveira, diretora da APLB-Sindicato. No entanto, o tribuno 

atribuiu a culpa ao prefeito municipal de Feira de Santana, Colbert Martins da Silva 

Filho, por dividir o salário dos professores em três vezes, e em tempo, questionou a 

secretária municipal de educação, Anaci Paim, se caso ela recebesse o salário 

fracionado, se ficaria no cargo. Ressaltou que o prefeito foi eleito para oferecer à 

população educação de qualidade. Mudando o tema do seu discurso, advertiu que o 

Governo Municipal não irá realizar os festejos juninos tendo recursos para a festa e 

responsabilizará a Câmara Municipal por isto, caso não aprove a liberação das verbas 

para os festejos. Aos professores recomendou que estes não deveriam voltar às salas de 

aula sem receber os salários. Posteriormente, o edil Josse Paulo Pereira Barbosa 

(PSC) com acréscimo de tempo cedido pelo edil Valdemir da Silva Santos (PV) 

afirmou que o Prefeito tem ignorado o pleito dos professores, e que sobre a estrada de 

Jaguara já está esclarecido quem pleiteou realmente. Mudando o tema do seu discurso, 

discorreu que fica muito feliz de anunciar seu apoio ao Deputado Federal Mario 

Negromonte Júnior que segundo ele fará com que Feira de Santana fique cada vez mais 

forte. Ressaltou que este lutará em nome das causas sociais e dos menos favorecidos. 

Discorreu que tem sentido falta de apoio em Feira de Santana e que procurou buscar 

apoio através da candidata Mirela e do referido deputado. Em seguida, o edil afirmou 

que não aceitará políticos mal intencionados representados por vereadores que não 

fazem nada pelo seu povo. Informou que nunca deixou a sua comunidade abandonada e 

que tem feito tudo para dar atenção aos bairros e distritos. Por fim, agradeceu ao 

Governador Rui Costa e informou que seu Deputado se comprometeu em colocar verba 

para Jaguara e na cidade, a fim de investir em obras e benefícios para Feira de Santana. 

Em seguida, o edil Jurandy da Cruz Carvalho (PL) após saudar os professores 

presentes na Galeria, questionou qual foi o motivo para a visita do pré-candidato a 

Vice-Governador, Sr. Geraldo Júnior, ontem a esta Casa, destacando que este entrou na 

justiça para reassumir a presidência da Câmara Municipal de Salvador na próxima 

gestão. Sobre isso, disse esperar que o mesmo não acontecesse neste Legislativo, pois 

se assim ocorrer uma lei federal será burlada, ao tempo em que expressou que o edil 

Fernando Dantas Torres possui consciência. Com relação à eleição para governador, o 

vereador à tribuna disse que o próprio candidato a vice-governador não acredita que sua 

chapa será vencedora, prova disso é o fato deste ter dado entrada na justiça para sua 

recondução à presidência da Câmara de Vereadores. Depois, questionou como o 
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Governador Rui Costa fala que a Agricultura Familiar está bem se o seu governo 

acabou com a assistência técnica no meio rural, com a EBDA e com a BahiaTel. Em 

aparte, o edil Valdemir da Silva Santos teceu comentários críticos com relação ao 

governador Rui Costa ao lembrar que este enunciou que a regulação em Feira de 

Santana funciona, assim como disse que a culpa da violência desenfreada em Salvador é 

do Presidente Jair Messias Bolsonaro, tirando de si a responsabilidade. Posteriormente, 

o vereador José Marques de Messias (UNIÃO BRASIL) saudou a todos os presentes 

em especial aos professores que estavam na Galeria deste Legislativo. Relatou que 

esteve recentemente conversando com moradores dos distritos Humildes e Maria 

Quitéria que reivindicaram a realização dos festejos juninos. Salientou que sabe das 

dificuldades enfrentadas pelo prefeito municipal de Feira de Santana, Colbert Martins 

da Silva Filho, assim como da sua capacidade em trabalhar em prol da comunidade. 

Momento qual foi vaiado pelas pessoas presentes na Galeria. Na sequência, o orador 

adiantou que vai reivindicar a realização dos festejos do São Pedro de Humildes. 

Lembrou que a festa é uma tradição implantada pelo saudoso prefeito José Falcão da 

Silva. Ponderou saber que os recursos são escassos, mais o prefeito Colbert Martins da 

Silva poderá realizar a festa mesmo que sejam com artistas locais. Em aparte, o 

vereador Luiz Augusto de Jesus assinalou que também vai reivindicar o São Pedro de 

Jaíba e o São João de Tiquaruçu, assim como o São João de São José e o São Pedro de 

Humildes. Ressaltou que é uma demanda de todos os moradores dos distritos. Afirmou 

que a Prefeitura Municipal poderá recorrer a verbas do Governo Estadual. Também em 

aparte, o edil Josse Paulo Pereira Barbosa parabenizou o vereador José Marques de 

Messias pela defesa do distrito de Humildes e adiantou que vai gastar, do seu bolso, R$ 

30 mil na realização do São Pedro de Jaguara. Logo após, o edil Silvio de Oliveira 

Dias (PT) saudou a todos e dirigindo-se aos trabalhadores do shopping popular afirmou 

que será pautada uma discussão sobre a implantação da CPI do referido local. Informou 

que já existe um requerimento a este respeito e que acredita ser importante começar a 

discutir este assunto. Mudando o tema do seu discurso, afirmou que com relação à 

educação, a Prefeitura de Feira de Santana colocou a APLB como seu alvo de 

perseguição, em especial a professora Marlede Oliveira. Discursou que a Prefeitura não 

contratou os professores quando deveria ter feito, não oferece material de limpeza às 

escolas, nem boa infraestrutura. Destacou que está ocorrendo uma manifestação na 

Escola Municipal Izidro Alves de Jesus no Alecrim Miúdo na data de hoje por falta de 

professor e que a Escola Maria de Lourdes Pellegrini Freitas Silva em Três Riachos está 

fechada, assim como as Escolas Deocleciano Martins da Silva e Florêncio Alves Bispo.  
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Com isto, questionou se a culpa é dos professores, que estão sem receber o salário. 

Destacou que o Prefeito não paga o FUNDEF e corta os salários dos professores. 

Finalizando seu discurso, informou que protocolou nesta Casa um projeto de resolução 

para retirada do vidro que separa o plenário da galeria e solicitou apoio de todos os 

vereadores, afirmando que a Câmara tem que ser democrática e transparente. Em Pela 

Ordem, o edil Josse Paulo Pereira Barbosa afirmou que entende e respeita as pessoas, 

mas é contra a retirada do vidro, por que depois que retiraram as divisórias no plenário 

o barulho aumentou muito. Em seguida, o edil Jhonatas Lima Monteiro (PSOL) após 

saudar os presentes, destacou a presença de comerciantes do Shopping Popular na 

galeria, que aqui busca a abertura dos trabalhos de investigação que deverão ser feitos 

pela Comissão Parlamentar de Inquérito desta Casa, já aprovada, assim como a que irá 

apurar a dos transportes. Prosseguindo, referiu-se à situação que está sendo enfrentada 

pelos professores no município, que segundo o vereador é da maior gravidade, em vista 

de todos os abusos e arbitrariedades que estão sendo perpetradas pelo poder público, 

contra a categoria, fato que a seu ver não tem paralelo em qualquer outro momento, que 

possa recordar. Disse que o Prefeito Colbert Martins da Silva Filho parece querer 

inclusive desacreditar os professores, que no passado eram profissionais literalmente 

sem credibilidade na praça, em razão dos parcos salários que recebiam e que não 

tinham sequer uma data certa para serem pagos, o que inexplicavelmente voltou a 

acontecer em Feira de Santana, apenas com a classe dos professores, que atualmente 

são pagos em parcelas. Entende que apenas a perseguição política justifique este 

procedimento por parte do Executivo Municipal, que além de tudo se empenha em 

desacreditar a luta da categoria, quando refuta todas as reivindicações e argumentos 

apresentados inclusive pelo sindicato da categoria, razão pela qual apela para que todos 

os colegas, independente de ideologia política, se unam para exigir uma solução por 

parte do poder público, vez que se nada for feito, o único caminho possível será o 

afastamento do Prefeito, cuja gestão tem sido prejudicial não só para com os 

professores, como para todo o Município de Feira de Santana. Em seguida, a segunda 

Secretária, Eremita Mota de Araújo, suspendeu a sessão por alguns minutos para 

pronunciamento em Tribuna Livre da Senhora Marlede Oliveira, representante da 

APLB. Ao retomar a sessão, o comando da Mesa Diretiva foi transferido ao primeiro 

Vice-Presidente, Silvio de Oliveira Dias. No momento destinado ao Grande 

Expediente, o edil Valdemir da Silva Santos (PV) disse que muitos crimes são 

praticados diariamente na cidade de Feira de Santana e divulgados nas redes sociais e 

na imprensa, porém expressou sua indignação, pois crimes bárbaros contra o Meio 
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Ambiente ficam no anonimato e ninguém traz à tona, em razão disso, ele externou que 

dará entrada em um projeto neste sentido. Expôs que no próximo mês será comemorado 

o Dia do Meio Ambiente, porém ressaltou que não há o que se comemorar, há apenas o 

que se discutir. Expôs que o lixo eletrônico tem sido descartado de forma irregular, pois 

a cidade não possui lugar específico para o descarte, nem tem um trabalho de 

conscientização sobre os males do descarte em local indevido. Relatou que ontem 

observou que na Avenida Tomé de Souza tinha TVs analógicas descartadas em uma 

calçada perto de um esgoto. Alertou que o descarte inadequado de eletrônico causa 

câncer e tumores. Acrescentou que nas lagoas tem uma grande quantidade de materiais 

deste tipo descartados irregularmente, o que pode causar contaminação às pessoas que 

consumirem a água. Advertiu a respeito da necessidade de um lugar propício para o 

descarte de eletrônicos na cidade, pois as TVs analógicas não serão mais funcionais, o 

que acarretou acúmulo destes aparelhos nas eletrônicas que chamam carroceiros e estes 

os levam para terrenos baldios, esgotos ou lagoas, pratica que acarretará doenças 

futuramente. Em aparte, o parlamentar Petrônio Oliveira Lima avisou que no próximo 

dia 30 ocorrerá uma Sessão Especial nesta Câmara que contará com a Comissão de 

Meio Ambiente do Estado, com o Deputado José de Arimateia e com pessoas 

interessadas pelo assunto para discutir questões relativas ao Meio Ambiente. De volta 

ao discurso, o orador disse que no dia anterior deu entrada em um Projeto de Lei que 

autoriza a prefeitura a instalar locais na sede e nos distritos para conscientização sobre 

os males que o lixo eletrônico pode causar e aproveitou a oportunidade para pedir apoio 

a seus pares para a aprovação do supracitado projeto. Por fim, disse que o próximo mês 

será de luta para conscientização a respeito do Meio Ambiente e convidou seus colegas 

José da Costa Correia Filho e José Carneiro Rocha, membros da Comissão de Meio 

Ambiente, para fazerem visitas a todas as eletrônicas da cidade com o intuito de 

conscientizarem seus proprietários sobre os prejuízos que o descarte de lixo eletrônico 

pode acarretar. Em seguida, o edil José da Costa Correia Filho (PATRIOTA) 

afirmou que está elaborando um projeto para que em breve esta Casa possa abrir 

seleção REDA para seleção de guardas a fim de trabalhar na Câmara de Vereadores, 

tendo em vista que em breve os guardas municipais que trabalham no local devem ser 

retirados, pois não existe nenhum contrato que exija a presença destes na Casa. 

Discursou que é importante padronizar os carros da Casa para saber se estes estão 

realmente sendo utilizados em serviço. Mudando o tema do seu discurso, discorreu que 

no dia do enfermeiro, ouviu uma enfermeira falar sobre a necessidade de concurso 

público para enfermeiros e que é inacreditável que existam pessoas que lutem até hoje 
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para serem convocados no concurso anterior. Oportunamente, o edil Silvio de Oliveira 

Dias apoiou a ideia de uma guarda própria na Câmara. Retomando seu discurso, o 

orador à Tribuna disse que a justiça precisa forçar o Prefeito a pagar o precatório, pois 

ele afirmou que se a justiça determinar que seja pago, ele paga. Acrescentou que em 

alguns municípios que pagaram os precatórios, estes estão sendo obrigados a devolver o 

valor. Neste momento concedeu aparte aos edis Ivamberg dos Santos Lima e Jhonatas 

Lima Monteiro. Retomando seu discurso, o orador passou o resto do seu tempo para o 

edil Silvio de Oliveira Dias (PT). Neste momento, o comando da Mesa Diretiva foi 

transferido para o terceiro Vice-Presidente, José Marques de Messias. Neste momento, 

o edil Silvio de Oliveira Dias (PT) afirmou que ficou sabendo que o prefeito solicitará 

desta Câmara a suplementação de uma verba de um milhão de reais para a realização do 

São João, e isto lhe causou espanto porque a Secretaria de Cultura dispõe de uma verba 

de nove milhões de reais para a realização de festas na cidade.  Continuando seu 

discurso, acrescentou que observa que o Prefeito quer trazer um problema de gestão 

para a Câmara de Vereadores, por isso os vereadores precisam analisar este pedido com 

cuidado, principalmente referente às razões, porque Feira de Santana dispõe de 

recursos. Afirmou que estamos em maio e não se utilizou nada do orçamento da 

Secretaria e parece que o Prefeito quer tirar o foco da sua responsabilidade e esconder 

seu propósito principal. Neste momento, o comando da Mesa diretiva foi transferido 

para o primeiro Vice-Presidente, Silvio de Oliveira Dias. Em Pela Ordem, o edil 

Valdemir da Silva Santos afirmou que comunicou que no dia 15 a LDO (Lei de 

Diretrizes Orçamentárias) entraria nesta Casa e chamou a atenção dos edis para que 

estes solicitassem aos secretários do município e demais envolvidos a abertura de 

discussões a fim de evitar problemas como o do ano passado. Oportunamente, o 

primeiro Vice-Presidente, Silvio de Oliveira Sias, no comando dos trabalhos, afirmou 

que quem deve tomar esta iniciativa são os secretários e caso estes não façam, então a 

Casa pode convocá-los. Desta forma, em Pela Ordem o edil Valdemir da Silva Santos 

afirmou que ele tomará a iniciativa de ligar para que os secretários e demais envolvidos 

se coloquem à disposição da Casa. Em Pela Ordem, o edil Jurandy da Cruz Carvalho 

afirmou que ele e o vereador José da Costa Correia Filho farão uma audiência pública 

para discutir a LDO nesta Casa no dia 27 deste mês. Durante a Ordem do Dia, foram 

apreciadas as seguintes proposições: <Em Segunda Discussão, o Projeto de Lei 

Ordinária nº 129/2021, de coautoria dos vereadores Luciane Aparecida Silva Brito 

Vieira e Pedro Américo de Santana Silva Lopes, com Emendas nºs 01, 02 e 03/2022, 

todas de iniciativa do vereador Jhonatas Lima Monteiro, e Pareceres exarados pela 
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Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) favoráveis às Emendas nºs 01 e 

03/2022 e contrário à Emenda nº 02/2022. Em Pela Ordem, o edil Jhonatas Lima 

Monteiro apresentou uma Subemenda, de caráter modificativo, à Emenda nº 02/2022 a 

fim de corrigi-la. Solicitou, ainda, subscrever a proposição supracitada ao afirmar que 

isto foi acordado, anteriormente, com a vereadora Luciane Aparecida Silva Brito Vieira. 

Sendo assim, a proposição supracitada seguiu à Comissão competente para elaboração 

do Parecer. Em Primeira Discussão, Substitutivo do edil Josse Paulo Pereira Barbosa, 

com Parecer da CCJR ao Projeto de Lei Ordinária nº 165/2021.  Em Pela Ordem, o 

autor da referida matéria solicitou adiamento de pauta desta por cinco Sessões, o que foi 

acatado por unanimidade dos edis presentes. Em primeira discussão, o Projeto de Lei 

Ordinária nº 176/2021, de iniciativa do parlamentar Flávio Arruda Morais, com 

Parecer exarado pela CCJR, em votação, aprovado por unanimidade dos presentes. 

Oportunamente, o primeiro Vice-Presidente consultou os parlamentares quanto à 

possibilidade de estes fazerem uso da palavra, em votação e discussão às proposições 

pautadas para a Ordem do Dia, por três minutos, o que foi aprovado por unanimidade 

dos presentes. Em votação à matéria supracitada, concedeu-se oportunidade de 

pronunciamento ao autor e, em seguida, esta foi aprovada por unanimidade dos 

parlamentares presentes. Neste momento, o primeiro Vice-Presidente desta Casa, edil 

Silvio de Oliveira Dias, solicitou que os presentes se colocassem de pé para a 

Promulgação da Lei nº 387/2022, que “Dispõe sobre a alteração, para correção, do 

anexo V da Lei nº 4.004 de 26 de dezembro de 2019, que estrutura o quadro de 

servidores efetivos e temporários da Câmara Municipal de Feira de Santana, e dá outras 

providências”. Na sequência, a parlamentar Eremita Mota de Araújo, segunda 

Secretária, assumiu o comando da Mesa Diretiva e, logo após, houve a Promulgação 

da Lei nº 388/2022, que “Dispõe sobre requisitos para a concessão de alvará de 

funcionamento de escritório de serviços de despachantes documentalistas, em 

conformidade à Lei Federal nº 14.282/2021, no âmbito do Município de Feira de 

Santana, e dá outras providências”. Neste momento, o primeiro Vice-Presidente, edil 

Silvio de Oliveira Dias, reassumiu o comando da Mesa Diretiva. Em Pela Ordem, o 

edil Ivamberg dos Santos Lima solicitou votação em bloco dos Requerimentos pautados 

para a Ordem do Dia e, em seguida, subscreveu os Requerimentos nºs 163 e 164/2022, 

ambos de lavra do vereador Fernando Dantas Torres, no entanto, posteriormente, 

declinou. Em Questão de Ordem, o vereador José Carneiro Rocha ressaltou que os 

Requerimentos mencionados poderiam ser adiados de pauta devido à ausência do autor 

e frisou que, caso estes permanecessem na Ordem do Dia, iria se abster da votação. Na 
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sequência, o edil Luiz Augusto de Jesus declarou que destinaria voto contrário aos 

Requerimentos mencionados. Em Pela Ordem, o vereador Jurandy da Cruz Carvalho 

solicitou a retirada de pauta do Requerimento nº 160/2022, de lavra da Comissão de 

Finanças, Orçamento e Fiscalização. Em Pela Ordem, o parlamentar Ivamberg dos 

Santos Lima registrou que alguns de seus pares se ausentavam do Plenário durante a 

apreciação das matérias na Ordem do Dia e solicitou que fosse realizada uma chamada 

nominal. Logo após, a vereadora Eremita Mota de Araújo justificou a ausência dos 

vereadores Edvaldo Lima dos Santos e Pedro Cícero Marcenio Silva durante a Ordem 

do Dia. Posteriormente, foi realizada uma chamada nominal, oportunidade na qual 

constatou-se que o edil Fernando Dantas Torres não estava presente e que os vereadores 

Edvaldo Lima dos Santos e Pedro Cícero Marcenio Silva tinham se ausentado, 

momentaneamente, da presente Sessão. Em Votação Única, o Requerimento nº 

161/2022, de iniciativa do vereador Flávio Arruda Morais, foi aprovado por 

unanimidade dos presentes. Vale registrar que, durante a votação, franqueou-se a 

palavra ao autor da proposição e ao vereador Luiz Augusto de Jesus. Em Pela Ordem, 

o edil José Carneiro Rocha solicitou que constasse em ata sua abstenção aos 

Requerimentos nºs 163 e 164/2022, ambos de lavra do parlamentar Fernando Dantas 

Torres, caso estes seguissem em votação. Em seguida, o primeiro Vice-Presidente 

esclareceu que, durante a votação em bloco, se um vereador declarasse abstenção, o 

faria na votação de todos os Requerimentos. Oportunamente, o edil Flávio Arruda 

Morais solicitou que o Requerimento nº 161/2022, de sua autoria, fosse apreciado 

separadamente. Em Pela Ordem, o vereador Luiz Augusto de Jesus informou que a 

Secretária Municipal de Educação, Sra. Anaci Paim, relatou que a escola mencionada 

no referido Requerimento estava inclusa na reforma e ampliação prevista pela 

Prefeitura Municipal. Na sequência, o primeiro Vice-Presidente, edil Silvio de Oliveira 

Dias, consultou os parlamentares quanto à possibilidade de apreciar, separadamente, o 

Requerimento nº 161/2022, de lavra do edil Flávio Arruda Morais, e os Requerimentos 

nºs 163 e 164/2022, ambos de autoria do vereador Fernando Dantas Torres, o que foi 

acatado por unanimidade dos parlamentares presentes. Em Pela Ordem, o parlamentar 

Ivamberg dos Santos Lima solicitou adiamento de pauta dos Requerimentos nºs 163 e 

164/2022, subscritos por si anteriormente, no entanto, em seguida, declinou da 

subscrição e, logo após, as proposições mencionadas foram adiadas de pauta devido à 

ausência do autor. Em Pela Ordem, o edil Luiz Augusto de Jesus reiterou que a escola 

mencionada no Requerimento nº 161/2022 seria contemplada no pacote de obras da 

Prefeitura Municipal. Em Pela Ordem, o vereador Jhonatas Lima Monteiro informou 
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que, no dia seguinte, a partir das dez horas, haverá uma Sessão Especial com o objetivo 

de tratar sobre o fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS)>. Nada mais 

havendo por tratar, o primeiro Vice-Presidente, Silvio de Oliveira Dias, declarou 

encerrada a presente Sessão, às onze horas e doze minutos, sendo convocada outra para 

a amanhã, dia dezenove de maio do ano em curso, à hora regimental, com a seguinte 

pauta: <o que ocorrer>. Para constar, eu, Raquel de Jesus Lima Barros, Redatora de 

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

regimental.       

 


