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Ata da 25ª Sessão Ordinária da Câmara 

Municipal de Feira de Santana, Estado da 

Bahia, referente à 1ª Etapa, do 3º Período, 

da 19ª Legislatura, realizada no dia 23 de 

fevereiro de 2023. 

 

Aos vinte e três dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e três, 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 vigésima quinta Sessão 

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

qual, à exceção do parlamentar Ronaldo Almeida Caribé, 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, Sílvio de Oliveira Dias e Valdemir da Silva 

Santos. Amparada pelo Regimento Interno, a vereadora Eremita Mota de Araújo, 

Presidente desta Casa, declarou aberta a presente Sessão e solicitou que o vereador 

Valdemir da Silva Santos, segundo Secretário, procedesse à 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: <Projetos de Lei Ordinária nºs 10 e 11/2023, respectivamente, de iniciativa 

dos edis Marcos Antônio dos Santos Lima e Eremita Mota de Araújo, que, na devida 

ordem: “Dispõe sobre a instituição do Dia Municipal do Moto Clube Bodes do Asfalto no 

calendário oficial do município de Feira de Santana, e dá outras providências” e “Considera 

de utilidade pública municipal o Instituto Satori Artes Marciais Satori Dojo – Satori Dojo, e 

dá outras providências”. Projeto de Decreto Legislativo nº 04/2023, de autoria do edil 

Sílvio de Oliveira Dias, que “Dispõe sobre a concessão do Título de Cidadão Feirense ao 

Sr. Joilson Lessa da Costa, e dá outras providências”. Requerimento nº 39/2023, de autoria 

da Mesa Diretiva. Indicações nºs 118 a 128/2023, de autoria dos vereadores José da Costa 

Correia Filho, Ivamberg dos Santos Lima, Marcos Antônio dos Santos Lima e Edvaldo 

Lima dos Santos. Moções nºs 17 e 18/2023, ambas de iniciativa do edil Jurandy da Cruz 
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Carvalho, e 20 e 21/2023, ambas de lavra do vereador Josse Paulo Pereira Barbosa>. Vale 

registrar que, antes da leitura da Ata da Sessão anterior, a Presidente desta Casa comunicou 

que após a presente Sessão ocorreriam outras, como Reuniões Extraordinárias, quantas 

fossem necessárias, conforme Artigos 211, 212 e 213 do Regimento Interno desta Casa, 

com o objetivo de apreciar, em segunda discussão, os Projetos de Lei Ordinária nºs 006, 

089 e 117/2022. Logo após, a presente Sessão foi suspensa por cinco minutos para aguardar 

a resolução de problemas técnicos e reaberta em seguida. Durante a inscrição no Horário 

das Lideranças, o edil Fernando Dantas Torres (PSD) questionou à Presidente desta Casa o 

motivo pelo qual uma Moção, de sua autoria, a qual congratulava o Juiz Nunisvaldo dos 

Santos, não foi lida durante o Expediente. No Horário das Lideranças Partidárias, o 

vereador Luiz Augusto de Jesus (UB) comentou sobre a recuperação asfáltica que a 

Prefeitura Municipal tem realizado na zona rural e externou que, nas redes sociais, muitas 

pessoas tentavam minimizar a sua atuação neste município. Destacou que, nas últimas 

eleições, obteve uma quantidade expressiva de votos, sobretudo nos distritos, e frisou que, 

independentemente de qualquer coisa, trabalhava a fim de assegurar melhorias à população 

feirense. Congratulou o Prefeito Colbert Martins da Silva Filho ao externar que este 

autorizou a Superintendência de Operações e Manutenção – SOMA a propiciar o 

patrolamento das estradas do distrito Matinha e explicou que, por conta do período 

chuvoso, houve a necessidade de realizar o serviço novamente em um intervalo de seis 

meses. Destacou que, comumente, apresentava Indicações com o objetivo de propiciar 

melhorias às diversas localidades desta cidade e, em seguida, mencionou a “Lei 

Antibaixaria”, de sua autoria, a qual coíbe a Administração Pública de contratar artistas 

que, em seus repertórios/músicas, desvalorizem, incentivem a violência ou exponham as 

mulheres à situação de constrangimento; incentivem a homofobia, a discriminação racial ou 

façam apologia ao uso de drogas ilícitas. Neste momento, o edil Petrônio Oliveira Lima 

(REP) cedeu seu tempo de pronunciamento ao orador à tribuna, o qual prosseguiu com seu 

discurso ao afirmar que a lei supracitada seguia em vigor. Informou que encaminhou ao 

Secretário Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, Sr. Jairo Alfredo Carneiro Filho, uma 

cópia da referida proposição a fim de que este dialogasse com os artistas contratados pela 

Prefeitura Municipal para que as músicas executadas nos eventos que ocorressem neste 

município seguissem o que estava determinado na Lei Antibaixaria. Enunciou que diversas 

pessoas se pronunciavam nos meios de comunicação para externar repúdio a determinadas 

músicas e mencionou a Micareta de Feira, na qual, para si, os profissionais da Secretaria 

Municipal de Cultura, Esporte e Lazer deveriam estar atentos para impedir a veiculação de 

canções com conteúdo ofensivo. Em aparte, os edis Josse Paulo Pereira Barbosa (PSC), 
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Edvaldo Lima dos Santos (MDB) e Fernando Dantas Torres (PSD) teceram comentários 

acerca das músicas veiculadas no Carnaval de Salvador, bem como sobre a Lei 

Antibaixaria. Dando continuidade ao seu pronunciamento, o orador à tribuna comentou 

sobre a importância da Micareta de Feira de Santana. Em Pela Ordem, o parlamentar José 

Carneiro Rocha (MDB) cedeu o tempo da Liderança do Governo ao orador à tribuna, o qual 

destacou que as pessoas não eram obrigadas a ouvir músicas que incentivavam qualquer 

tipo de violência e destacou que a referida lei estava em vigor desde o ano de dois mil e 

doze. Em aparte, o vereador Marcos Antônio dos Santos Lima (UB). Ao concluir seu 

discurso, o orador à tribuna teceu comentários críticos ao Carnaval de Salvador ao externar 

que, neste ano, apesar de muitas pessoas elogiarem o evento, ocorreram diversos atos de 

violência. Logo após, o edil Pedro Cícero Marcenio Silva (CDN) expressou seu apoio à 

Lei Antibaixaria, de autoria do edil Luiz Augusto de Jesus (UB), ao salientar que era 

necessário coibir a veiculação de músicas com conteúdo ofensivo. Em seguida, agradeceu 

ao Prefeito Colbert Martins da Silva Filho e ao Secretário Municipal de Serviços Públicos, 

Sr. Eliziário Ribeiro, pela limpeza pública realizada no bairro Viveiros ao frisar que a ação 

atendeu a uma solicitação de sua autoria. Em aparte, o vereador Luiz Ferreira Dias 

(AVANTE). Dando continuidade ao seu pronunciamento, o orador à tribuna disse que não 

tinha nada contra a imprensa brasileira, mas entendia que esta, muitas vezes, enaltecia 

determinados artistas e, com isso, estes passavam a ser considerados grandes nomes do 

cenário musical. Por fim, externou que, entretanto, para si, profissionais como Zezé de 

Camargo e Luciano, ou Damares, cujas músicas tinham conteúdo relevante, também 

deveriam estar à frente dos trios elétricos. Na sequência, o vereador Edvaldo Lima dos 

Santos (MDB) mencionou trechos bíblicos e congratulou os edis Luiz Augusto de Jesus 

(UB) e Pedro Cícero Marcenio Silva (CDN) ao destacar que os discursos proferidos por 

estes demonstravam que, nesta Casa, alguns parlamentares prezavam pela bondade. Em 

seguida, teceu críticas à escola de samba Gaviões da Fiel ao declarar que esta, durante o 

desfile de carnaval deste ano, atentou contra os princípios cristãos ao disseminar a 

intolerância religiosa. Aproveitou a oportunidade para expor uma imagem da apresentação 

da citada escola de samba, a qual evidenciava um homem pendurado de cabeça pra baixo, 

se passando por Jesus Cristo. Disse que, após o desfile, o homem passou mal e foi levado a 

uma unidade de saúde e declarou que as pessoas perderam a fé em Deus e deixaram de 

amá-lo. Destacou que a escola de samba supracitada alegou que, durante o desfile, 

manifestou-se contra a intolerância religiosa em nome do pai, do filho e do espírito santo. 

Informou que, em dois mil e dezenove, apresentou uma moção de repúdio à referida escola 

de samba. Por fim, registrou que a escola de samba Gaviões da Fiel desrespeitou a fé cristã 
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e o povo brasileiro. Posteriormente, o edil Fernando Dantas Torres (PSD) expôs que, 

neste ano, participou do carnaval de Salvador, assim como, em outras oportunidades, esteve 

no Rio de Janeiro para curtir o evento e salientou que, enquanto folião e político, precisava 

parabenizar a equipe que organizou a festa popular. Externou que esta contou com mais de 

três milhões de pessoas nas ruas e, apesar disto, não houve grandes ocorrências policiais 

e/ou episódios de violência. Congratulou, ainda, o Prefeito de Salvador, Sr. Bruno Soares 

Reis, o Governador da Bahia, Sr. Jerônimo Rodrigues Souza, e, em especial, a Polícia 

Militar da Bahia ao frisar que esta atuou do modo correto, sem cometer excessos ao prezar 

pelo diálogo com a população. Mencionou, como exemplo, um vídeo que recebeu em seu 

celular, no qual um policial tirava o próprio capacete para colocá-lo na cabeça de uma 

criança que estava na folia. Também congratulou o Coronel Paulo José Reis de Azevedo 

Coutinho, Comandante da Polícia Militar deste estado, pelo excelente trabalho prestado 

pela corporação. Disse que, no próximo ano, participará do carnaval de Salvador 

novamente e se hospedará no mesmo hotel onde ficou neste ano, o Monte Pascoal Praia 

Hotel.  Referiu-se ao edil Edvaldo Lima dos Santos (MDB) ao relatar que havia demônios 

em todos os lugares, de modo que não era possível generalizar ou comparar o que 

presenciou em Salvador durante os dias de carnaval. Registrou que apenas neste dia teve 

conhecimento de que a escola de samba Gaviões da Fiel fez menção, durante a sua 

apresentação, a demônios. Destacou que as pessoas que não concordassem com atos 

semelhantes poderiam desligar a televisão. Parabenizou todas as bandas que participaram 

do carnaval de Salvador ao reiterar que o evento ocorreu de forma ordeira e solicitou que o 

Prefeito Colbert Martins da Silva Filho contratasse as mesmas bandas para se apresentar na 

Micareta de Feira de Santana. Ao concluir seu pronunciamento, mencionou que o cantor 

Igor Kannário, conhecido por ser polêmico, se apresentou de forma ordeira durante o 

carnaval de Salvador. Em seguida, o parlamentar José da Costa Correia Filho (PATRI) 

disse que, apesar de gostar do carnaval, não o assistiu pela televisão neste ano e referiu-se 

ao vereador Valdemir da Silva Santos (PV) ao relatar que este criticou o evento. Na 

sequência, comentou sobre a perseguição sofrida pela vereadora do município de Muritiba, 

Sra. Perla Santana, ao dizer que o pedido de cassação do mandato desta estava relacionado 

a questões políticas. Registrou que a vereadora mencionada era a única da bancada de 

oposição na Câmara Municipal de Muritiba e acrescentou que a perseguição sofrida por ela 

estava atrelada ao fato de ser negra, mulher e residir na periferia. Frisou que a cassação 

tinha como justificativa a quebra de decoro parlamentar e lembrou que a Constituição 

Federal assegurava aos vereadores a inviolabilidade por suas opiniões, palavras e vetos no 

exercício do mandato. Acrescentou que o Supremo Tribunal Federal – STF consolidou a 
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decisão de que os vereadores detêm proteção adicional ao direito de liberdade e de 

expressão em seu próprio munícipio e relatou que a vereadora Perla Santana encaminhou as 

devidas denúncias ao Ministério Público. Adiantou que, futuramente, também denunciará 

muitas coisas e salientou esperar que, com isso, não tentassem cassar o seu mandato. 

Afirmou que reuniões secretas foram realizadas para forçar os servidores efetivos a destinar 

recursos ao advogado contratado por esta Casa. Enfatizou que encaminhará a denúncia ao 

Ministério Público e externou que não precisava de vantagens para seu exercer seu 

mandato. Informou que, ao fazer a denúncia , citará não apenas a Presidente desta Casa, 

vereadora Eremita Mota de Araújo, mas também a Mesa Diretiva, pois, para si, todos os 

membros desta calaram-se e concordaram com determinadas ações. Lembrou que, se não 

tivesse se manifestado contra as ações da atual gestão desta Casa durante as Sessões 

Ordinárias da semana anterior, os servidores efetivos e comissionados não teriam recebido 

seus salários antes do carnaval. Teceu comentários críticos à Presidente desta Cassa, bem 

como ressaltou que fazia questão de prezar por sua palavra e dignidade. Informou, ainda, 

que ingressará com uma ação no Poder Judiciário para denunciar que algumas proposições 

foram apreciadas enquanto a Lei Orçamentária Anual – LOA seguia em tramitação. Por 

fim, teceu comentários críticos ao Sr. Yure Guimarães, filho da Presidente desta Casa. Em 

Pela Ordem, o edil Sílvio de Oliveira Dias (PT) registrou a presença da Senhora Rita 

Santana, ex-candidata a vereadora, e de seu esposo, Sr. Álvaro King, na galeria desta Casa, 

e aproveitou a oportunidade para destacar a importância destes para Feira de Santana. Logo 

após, o vereador Josse Paulo Pereira Barbosa (PSC) referiu-se ao discurso proferido 

pelo parlamentar Luiz Augusto de Jesus (UB) ao dizer que a Lei Estadual nº 12.573/2012, 

popularmente conhecida como “Antibaixaria”, foi sancionada pelo ex-Governador Jaques 

Wagner. Registrou que, se a referida lei fosse seguida, diversos cantores/bandas não 

poderiam interpretar algumas músicas e, com isso, não haveria carnaval e a Micareta de 

Feira de Santana. Congratulou, ainda, o Governador Jerônimo Rodrigues pelo trabalho 

realizado por este durante o Carnaval de Salvador, bem como comentou sobre a valorização 

do Circuito Osmar, no bairro Campo Grande. Registrou que, neste Carnaval, os índices de 

violência foram baixos e parabenizou o cantor Igor Kannário. Aproveitou a oportunidade 

para congratular a Prefeitura Municipal de Feira de Santana ao relatar que o Secretário 

Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, Sr. Jairo Alfredo Carneiro Filho, tem se empenhado 

na divulgação da Micareta de Feira, a qual, para si, será um evento com expressividade em 

todo o Brasil. Ao finalizar seu discurso, salientou que era necessário flexibilizar a “Lei 

Antibaixaria”. Na sequência, o edil Luiz Ferreira Dias (AVANTE) discorreu sobre a 

interdição do Parque Municipal Erivaldo Cerqueira, popularmente conhecido como “Parque 
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da Lagoa”, na última sexta-feira, dia dezessete de fevereiro, após o Laboratório Central de 

Saúde Pública – LACEN/Ba ter detectado a bactéria causadora da cólera no local. Disse 

que funcionários do referido parque, bem como pessoas que receberam peixes advindos da 

pesca solidária, deveriam passar por avaliação médica para averiguar possíveis 

contaminações. Informou que, enquanto membro da Comissão de Saúde, Assistência Social 

e Desporto, apresentou um Requerimento para solicitar a realização dos referidos testes ao 

afirmar que a saúde deveria ser sempre priorizada. Em aparte, o vereador Sílvio de Oliveira 

Dias (PT) disse que, como presidente da referida comissão, acompanhava a situação do 

parque mencionado. Por fim, externou que, caso ocorresse uma epidemia de cólera neste 

município, as unidades de saúde não estariam preparadas para enfrentar a situação. Ao 

finalizar seu pronunciamento, o orador à tribuna chamou a atenção dos presentes para a 

superlotação nas unidades de pronto atendimento (UPAs) e policlínicas desta cidade e 

solicitou que o Governador do Estado, Sr. Jerônimo Rodrigues, entrasse em contato com a 

Secretária Municipal de Saúde, Sra. Cristiane Campos, bem como com o Prefeito Colbert 

Martins da Silva Filho, para dialogar sobre a saúde deste município. Em aparte, o edil Luiz 

Augusto de Jesus (UB). Em Pela Ordem, o vereador Luiz Augusto de Jesus (UB) destacou 

que o edil Luiz Ferreira Dias (AVANTE) era um dos responsáveis pelos problemas que 

ocorriam neste município porque ajudou a postergar a votação da Lei Orçamentária Anual - 

LOA. Posteriormente, o parlamentar Ivamberg dos Santos Lima (PT) afirmou que, no 

dia anterior, foi lançada a Campanha da Fraternidade deste ano, cujo tema era 

“Fraternidade e Fome, dai-lhes vós mesmos de comer”. Afirmou que a referida campanha 

incitava uma reflexão sobre a fome que o país enfrentava e declarou que muitas pessoas 

não refletiam sobre os trinta e um milhões de brasileiros que, infelizmente, não conseguiam 

se sustentar. Acrescentou que, nos últimos anos, os índices relativos à fome cresceram 

exponencialmente, sobretudo após a gestão do ex-Presidente Jair Messias Bolsonaro. 

Salientou que era necessário realizar atos concretos a fim de sanar a fome neste país e 

mencionou, como exemplo, a geração de emprego e renda e doações ao afirmar que, ao 

melhorar as condições deste município, seria possível minimizar os problemas relativos à 

fome. Ressaltou, ainda, a importância da referida campanha. Em aparte, o edil Edvaldo 

Lima dos Santos (MDB) parabenizou o orador à tribuna e questionou o fato de a Ministra 

do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Sra. Marina Silva, ter afirmado que cerca de cento 

e vinte milhões de brasileiros enfrentavam a fome. Ao concluir seu discurso, o orador à 

tribuna declarou que os dados apresentados por si eram oriundos da Confederação Nacional 

dos Bispos do Brasil – CNBB. Em seguida, o vereador Jhonatas Lima Monteiro (PSOL) 

cedeu aparte ao edil Valdemir da Silva Santos (PV), o qual comentou sobre a importância 
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da Campanha da Fraternidade e, ao dar início ao seu pronunciamento, referiu-se ao discurso 

do parlamentar Luiz Ferreira Dias (AVANTE) ao declarar que este município possuía 

diversas lagoas e que boa parte das áreas nas quais as moradias eram precárias estava no 

entorno daquelas. Disse que na última sexta-feira, dia dezessete de fevereiro, houve a 

interdição do Parque Erivaldo Cerqueira, popularmente conhecido como “Parque da 

Lagoa”, por tempo indeterminado depois que a bactéria causadora da cólera foi detectada 

na água do equipamento. Salientou que a referida bactéria acarretava inúmeros riscos à 

saúde pública e destacou que a Prefeitura Municipal agiu corretamente ao interditar a lagoa 

do referido parque. Demonstrou a sua preocupação ao externar que esta fazia parque de um 

complexo de lagoas denominado como “Complexo do Prato Raso”, o qual ligava outros 

mananciais nos bairros Baraúnas e Queimadinha. Externou que, diante disto, outros 

mananciais também deveriam ser submetidos aos testes realizados na lagoa do parque 

supracitado. Relatou que o Prefeito Colbert Martins da Silva Filho declarou que a 

população deveria se abster do contato com os mananciais, entretanto, muitas pessoas não 

tinham escolha porque, nos bairros mencionados, a água da chuva juntava-se ao esgoto e 

invadia as casas. Enunciou que a Prefeitura Municipal deveria assegurar segurança à 

população, sobretudo ao realizar os testes nas demais lagoas deste município a fim de 

detectar a bactéria causadora da cólera. Disse, ainda, que o comitê instituído para averiguar 

a situação deveria se atentar a isto e garantir a preservação das demais lagoas de Feira de 

Santana. Neste momento, a Presidente desta Casa, vereadora Eremita Mota de Araújo, 

cedeu seu tempo de pronunciamento ao orador à tribuna. Em aparte, o edil Marcos Antônio 

dos Santos Lima (UB) afirmou que a Prefeitura Municipal realizaria os devidos testes em 

outras lagoas deste município. Dando continuidade ao seu discurso, o orador à tribuna 

destacou que a administração pública municipal não deveria politizar a situação porque o 

risco era grande, sobretudo por conta da realidade do saneamento básico neste município. 

Disse que, ao longo dos anos, o poder público municipal não agiu com a devida 

responsabilidade ao assegurar a preservação dos mananciais e frisou que inúmeras pessoas 

viviam sob risco de alagamento e, consequentemente, contaminação. Registrou que o 

Prefeito Colbert Martins da Silva Filho deveria ser coerente em seus pronunciamentos e 

propiciar o acompanhamento de todos os mananciais deste município. Em aparte, o edil 

Luiz Ferreira Dias (AVANTE). Ao concluir seu pronunciamento, o orador à tribuna 

externou que era necessário resolver os problemas deste município com celeridade e 

enunciou que, no ano de dois mil e vinte e um, além das Indicações, apresentou um plano 

emergencial para lidar com o período chuvoso a fim de impedir que a população fosse 

prejudicada. Posteriormente, o edil Valdemir da Silva Santos (PV) parabenizou os 
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oradores que lhe antecederam à tribuna ao externar que estes estavam preocupados com a 

população. Discorreu sobre a fome neste país ao relatar que era sensível ao tema porque, 

por muitos anos, enfrentou a fome ao precisar viver sob a ponte do Rio Jacuípe. Frisou que, 

no dia a dia, empenhava-se com o trabalho social para ajudar aqueles que tanto 

necessitavam e registrou que, no passado, prometeu a Deus que, se um dia tivesse 

condições financeiras, auxiliaria aqueles que passavam fome. Conclamou seus pares a 

combaterem a fome nesta cidade e ressaltou que, infelizmente, algumas pessoas se 

aproveitavam da situação ao fingir que necessitavam de alimentação e/ou recursos. Em 

seguida, disse que cada pessoa era responsável por suas escolhas, de modo que aqueles que 

apreciavam o carnaval participavam da festa. Salientou que, como evangélico, precisava 

expressar seu repúdio à Micareta de Feira e, posteriormente, discordou de alguns de seus 

pares ao dizer que o carnaval de Salvador não foi um sucesso, pois ocorreram alguns atos 

de violência. Explicou que, nas redes sociais, foram veiculados diversos vídeos nos quais 

era possível perceber que, durante o carnaval, a violência foi desenfreada. Afirmou que o 

Prefeito Colbert Martins da Silva Filho deveria promover uma campanha pela paz e 

destacou que, por conta da violência, um ônibus que levaria uma comitiva ao carnaval de 

Salvador para divulgar a Micareta de Feira foi impedido de transitar nas ruas da capital 

baiana. Por fim, observou que as pessoas que tinham condições para custear camarotes não 

sofreram com a violência, no entanto, os foliões da “pipoca” sofreram muito. Na sequência, 

a Presidente desta Casa, vereadora Eremita Mota de Araújo, comunicou que cada 

parlamentar poderia indicar uma mulher para ser homenageada na Sessão Solene que 

ocorrerá, em data oportuna, a fim de comemorar o Dia da Mulher. No momento destinado 

ao Grande Expediente, o vereador Edvaldo Lima dos Santos (MDB) afirmou que o 

Prefeito Colbert Martins da Silva Filho e alguns secretários municipais lhe convidaram para 

participar de um evento que tinha por objetivo dar início às obras no mercado do bairro 

Tomba, o qual foi a primeira localidade a receber uma feira livre nesta cidade. Declarou 

que o espaço destinado à feira estava pequeno e externou que, com a reforma, haverá 

diversas melhorias. Acrescentou que as suas reivindicações acerca deste assunto foram 

atendidas e frisou que era necessário realizar a revitalização do local, algo que foi 

propiciado em outras praças. Em aparte, o edil Ivamberg dos Santos Lima (PT) declarou 

que o Deputado Federal José Neto destinou quatro milhões de reais para a referida obra, 

valor que não foi aceito pelo Prefeito Municipal. Por fim, salientou que o Chefe do Poder 

Executivo deveria dialogar com a população feirense. Ao retomar seu discurso, o orador à 

tribuna afirmou que a Prefeitura Municipal, assim como a Secretaria Municipal de 

Planejamento, deveriam se atentar às demandas do povo e acrescentou que o valor que será 
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utilizado na reforma mencionada era exclusivamente municipal e seria destinado às ruas 

Coríntios, São João e parte da Papa XXIII a fim de assegurar melhorias no que concernia à 

drenagem pluvial. Em aparte, o edil Luiz Ferreira Dias (AVANTE). Dando continuidade ao 

seu discurso, o orador à tribuna afirmou que, frequentemente, solicitava a resolução dos 

problemas da Rua El Salvador e seu entorno, bem como agradeceu ao Prefeito Colbert 

Martins da Silva Filho, ao Sr. João Vianey, Superintendente da Superintendência de 

Operações e Manutenção – SOMA, e ao Secretário Municipal de Planejamento, Sr. Carlos 

Brito, pela atenção destinada por estes ao bairro Tomba. Por fim, acrescentou que solicitou 

a pavimentação do trecho entre a Rua Olney São Paulo e o bairro Aviário. Em Pela 

Ordem, o edil Valdemir da Silva Santos (PV) registrou a presença da Sra. Rita Santana na 

galeria desta Casa. Em seguida, a vereadora Luciane Aparecida Silva Brito Vieira 

(MDB) parabenizou os organizadores do carnaval de Salvador deste ano, bem como 

mencionou o Sr. Jerônimo Rodrigues, Governador da Bahia, e o vice-governador, Sr. 

Geraldo Junior, ao destacar que estes atuaram com muito comprometimento e 

reponsabilidade. Após isso, comentou sobre alguns projetos de sua autoria, os quais foram 

aprovados nesta Casa, sendo eles o que instituía o programa de combate à importunação 

sexual no transporte público municipal e o que versava sobre a obrigatoriedade de os bares, 

restaurantes e casas noturnas adotarem medidas de auxílio às mulheres que se sentissem em 

situação de risco. Discorreu, ainda, acerca da Emenda, de sua autoria, ao Projeto de Lei que 

versava sobre a Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres ao frisar que, 

infelizmente, diversas proposições apreciadas nesta Casa não eram cumpridas pelo Poder 

Executivo. Ponderou que os vereadores deveriam ser atuantes porque representavam o povo 

e salientou que bares e restaurantes deveriam incentivar a proteção à mulher. Convidou 

seus pares para fazerem uma frente de fiscalização a fim de saber os motivos pelos quais a 

Prefeitura Municipal não sancionava os projetos aprovados neste Legislativo. Em aparte, o 

edil José Carneiro Rocha (MDB) parabenizou a vereadora à tribuna e destacou que, 

infelizmente, muitas leis não eram cumpridas neste país. Dando continuidade ao seu 

discurso, a oradora à tribuna referiu-se ao Prefeito Colbert Martins da Silva Filho ao 

questionar o motivo pelo qual a estrada que ligava o distrito de São José à localidade Pé de 

Serra não estava com a devida pavimentação asfáltica quando esta fora solicitada, 

anteriormente, pelo saudoso ex-vereador Reinaldo Miranda. Por fim, registrou que, por 

conta da situação, ocorriam diversos acidentes nas estradas. Vale registrar que, em seguida, 

a parlamentar Luciane Aparecida Silva Brito Vieira (MDB) cedeu o restante de seu tempo 

de pronunciamento ao vereador Ivamberg dos Santos Lima (PT), o qual declarou que, no 

Dário Oficial Eletrônico, foi publicada a dispensa de licitação para um contrato no valor de 
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dez milhões, quinhentos e nove mil, seiscentos e sessenta e nove reais e sessenta centavos, 

a qual tinha como favorecida a empresa Sustentare. Indagou como era possível a Prefeitura 

Municipal realizar a referida dispensa quando a empresa citada estava prestes a ter o 

contrato anterior encerrado e afirmou que uma nova licitação deveria ter sido feita a fim de 

respeitar os devidos prazos e critérios. Informou que o valor supracitado ultrapassava as 

possibilidades de dispensa de licitação e registrou que o Poder Executivo tinha 

conhecimento do prazo de encerramento do contrato com a referida empresa. Questionou o 

motivo pelo qual a Prefeitura Municipal não realizou uma nova licitação e afirmou que a 

dispensa mencionada era um absurdo, de modo que ingressaria com uma representação no 

Ministério Público com o objetivo de solicitar que a administração pública municipal 

explicasse os motivos da  dispensa de licitação para um contrato de valor tão elevado. Em 

aparte, o vereador Luiz Ferreira Dias (AVANTE) parabenizou o orador à tribuna e, em 

seguida, disse que a saúde municipal carecia de insumos, bem como as empresas 

necessitavam dos devidos recursos financeiros para assegurar o pagamento de seus 

funcionários. Também em aparte, o vereador José Carneiro Rocha (MDB) disse que 

contratos emergenciais poderiam ser realizados através de dispensa de licitação. Dando 

continuidade ao seu pronunciamento, o orador à tribuna afirmou que o contrato 

emergencial só deveria ser realizado se a licitação fosse deserta e frisou que deixar de 

realizar uma licitação supondo que nenhuma empresa teria interesse era um absurdo. Por 

fim, reiterou que ingressaria com uma representação no Ministério Público para que a 

Prefeitura Municipal explicasse porque ocorreu a dispensa de licitação. Em Pela Ordem, o 

edil José Carneiro Rocha (MDB) disse que não era favorável à dispensa de licitação, mas 

sim a favor de que fosse feita uma licitação para contratar uma empresa que realizasse a 

limpeza pública deste município. Em Pela Ordem, o parlamentar Valdemir da Silva Santos 

(PV) registrou a presença do Sr. “Zé Pequeno” na galeria deste Legislativo. Em Pela 

Ordem, o vereador Luiz Ferreira Dias (AVANTE) sugeriu a criação de uma Comissão 

Parlamentar de Inquérito – CPI para investigar problemas relativos ao lixo nesta cidade. 

Durante a Ordem do Dia, foram apreciadas as seguintes proposições: <Em segunda 

discussão, o Projeto de Lei Ordinária nº 107/2022, de lavra do vereador Luiz Augusto de 

Jesus, subscrito pelo edil José Carneiro Rocha em razão da ausência do autor no Plenário, 

foi aprovado por unanimidade dos parlamentares presentes. Em primeira discussão, o 

Projeto de Lei Ordinária nº 06/2022, de autoria do edil Jurandy da Cruz Carvalho, o qual 

teve Parecer exarado pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação – CCJR, em 

votação, aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Em votação à proposição, 

franqueou-se a palavra ao autor e, em seguida, esta foi aprovada por unanimidade dos 
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vereadores presentes. Em primeira discussão, o Projeto de Lei Ordinária nº 89/2022, de 

iniciativa do parlamentar Valdemir da Silva Santos, o qual teve Pareceres exarados pela 

CCJR e pela Comissão de Obras, Urbanismo, Infraestrutura Municipal, Agricultura e Meio 

Ambiente – COUIAMA. Vale registrar que a proposição supracitada foi adiada de pauta 

por uma Sessão, conforme solicitação do autor, em Pela Ordem, e anuência plenária. Em 

primeira discussão, o Projeto de Lei Ordinária nº 117/2022, de autoria do Poder 

Executivo, o qual teve Pareceres exarados pela CCJR, pela Comissão de Finanças, 

Orçamento e Fiscalização – CFOF e pela Comissão de Saúde, Assistência Social e 

Desporto – CSAD, e Emenda nº 01/2023, de autoria do edil Sílvio de Oliveira Dias, a qual 

teve Parecer contrário exarado pela CCJR. Em votação ao Parecer contrário à Emenda nº 

01/2023, franqueou-se a palavra aos vereadores José Carneiro Rocha, Fernando Dantas 

Torres, Valdemir da Silva Santos e Josse Paulo Pereira Barbosa. Em Pela Ordem, o edil 

Fernando Dantas Torres solicitou adiamento de pauta da matéria supracitada, no entanto, 

posteriormente, declinou do pedido. Em Pela Ordem, o vereador Sílvio de Oliveira Dias 

solicitou retirada de pauta da Emenda nº 01/2023, de sua autoria, o que, após apreciação 

plenária, foi aprovado por unanimidade dos edis presentes. Em Pela Ordem, o parlamentar 

Edvaldo Lima dos Santos congratulou o edil Sílvio de Oliveira Dias. Em seguida, os 

Pareceres exarados pela CCJR, pela CFOF e pela CSAD foram aprovados por unanimidade 

dos vereadores presentes. Em votação ao Projeto de Lei nº 117/2022, concedeu-se 

oportunidade de pronunciamento aos edis José Carneiro Rocha, Marcos Antônio dos Santos 

Lima e Jhonatas Lima Monteiro. Oportunamente, a Presidente desta Casa, parlamentar 

Eremita Mota de Araújo, registrou a presença do ex-vereador Humberto Cedraz nas 

dependências desta Casa. Logo após, ainda em votação, o Projeto de Lei nº 117/2022 foi 

aprovado por unanimidade dos vereadores presentes>. Nada mais havendo por tratar, a 

Presidente desta Casa, vereadora Eremita Mota de Araújo, declarou encerrada a presente 

Sessão, às onze horas e três minutos, sendo convocada outra para em seguida, como 

Reunião Extraordinária, de acordo com os artigos 211, 212 e 213 do Regimento Interno, 

com o objetivo de apreciar, em segunda discussão, os Projetos de Lei Ordinária nºs 006 e 

117/2022. Para constar, eu, Dayana Jones Nascimento de Jesus Fontes, Redatora de 

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

regimental.       
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Ata da 26ª Sessão Ordinária da Câmara 

Municipal de Feira de Santana, Estado da 

Bahia, convocada como Reunião 

Extraordinária de acordo com os Artigos 

nºs 211 a 213 do Regimento Interno, com 

o objetivo de apreciar, em segunda 

discussão, os Projetos de Lei Ordinária nºs 

006 e 117/2022, referente à 1ª Etapa, do 3º 

Período, da 19ª Legislatura, realizada no 

dia 23 de fevereiro de 2023. 

 

 Aos vinte e três dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e três, às onze 

horas e quatro minutos, no Plenário da Câmara Municipal de Feira de Santana, situada à 

Rua Visconde do Rio Branco, 122, nesta cidade, Estado da Bahia, realizou-se a vigésima 

sexta Sessão Ordinária, convocada como Reunião Extraordinária de acordo com os Artigos 

nºs 211 a 213 do Regimento Interno, com o objetivo de apreciar, em segunda discussão, os 

Projetos de Lei Ordinária nºs 006 e 117/2022, referente à primeira Etapa, do terceiro 

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

Caribé, 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, Sílvio de Oliveira 

Dias e Valdemir da Silva Santos. Amparada pelo Regimento Interno, a Presidente desta 

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

a parlamentar Luciane Aparecida Silva Brito Vieira, primeira Secretária, procedesse à 

leitura das matérias constantes para a Ordem do Dia, as quais vão a seguir: <Em segunda 

discussão, o Projeto de Lei Ordinária nº 06/2022, de autoria do edil Jurandy da Cruz 

Carvalho, foi aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Em segunda discussão, 

o Projeto de Lei Ordinária nº 117/2022, de autoria do Poder Executivo, foi aprovado por 

unanimidade dos edis presentes>. Nada mais havendo por tratar, a Presidente desta Casa, 

vereadora Eremita Mota de Araújo, declarou encerrada a presente Sessão, às onze horas e 
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cinco minutos, sendo convocada outra para a próxima terça-feira, vinte e oito de fevereiro 

do ano em curso, à hora regimental, com a seguinte pauta: <matérias aptas à apreciação>. 

Para constar, eu, Dayana Jones Nascimento de Jesus Fontes, Redatora de Debates desta 

Casa, lavrei a presente Ata, que segue à apreciação plenária, na forma regimental.      

 

 


