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Ata da 57ª 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 24 de 

maio de 2022. 

 

Aos vinte e quatro 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 sétima 

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. Amparada 

pelo Regimento Interno, a vereadora Eremita Mota de Araújo, segunda Secretária desta 

Casa, declarou aberta a presente Sessão e solicitou que o edil Edvaldo Lima dos Santos 

assumisse a segunda Secretaria, ad hoc, para proceder à leitura da Ata da Sessão anterior, a 

qual foi submetida à apreciação plenária e aprovada pela unanimidade dos edis presentes. 

Neste momento, o Presidente desta Casa, edil Fernando Dantas Torres, assumiu o comando 

da Mesa Diretiva. 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: <Projeto de Lei Ordinária n/nº 045/2022, de autoria 

do Poder Executivo, que “Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar, na forma 

que indica, e dá outras providências”. Parecer nº 056/2022, exarado pela Comissão de 

Constituição, Justiça e Redação – CCJR, opinando pelo deferimento da tramitação da 

Emenda nº 01/2022 ao Projeto de Lei Complementar nº 001/2022, de autoria da 

parlamentar Luciane Aparecida Silva Brito Vieira. Requerimentos nºs 178 a 180/2022, 

todos de lavra do edil Valdemir da Silva Santos. Indicações nºs 861 a 870/2022, de 

iniciativa dos vereadores Luciane Aparecida Silva Brito Vieira, Silvio de Oliveira Dias, 

Josse Paulo Pereira Barbosa e Jurandy da Cruz Carvalho. Correspondências: Ofício 

Executivo nº 047/2022, datado do dia 10 de maio do ano em curso e assinado pelo Sr. Jairo 
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Alfredo Carneiro Filho, Diretor-Presidente Interino da Diretoria Executiva da Fundação 

Municipal de Tecnologia da Informação, Telecomunicação e Cultura Egberto Tavares 

Costa – FUNTITEC, encaminhando a documentação relativa à Prestação de Contas da 

fundação mencionada, referente ao mês de abril/2022. OF. SMT nº 047/2022, datado do dia 

23 de abril do corrente ano e assinado pelo Sr. Cleudson Santos Almeida, Diretor 

Superintendente da Superintendência Municipal de Trânsito – SMT, encaminhando a esta 

Casa a documentação relativa à Receita e Despesa da referida superintendência, referente 

ao mês de abril/2022. OF. PROCON nº 034/2022, datado do dia 19 de maio do ano em 

curso e assinado pelo Sr. Antônio Maurício Santana de Carvalho, Superintendente da 

Superintendência Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON/FSA, 

encaminhando a esta Casa os Balancetes de Despesa e Receita da citada superintendência, 

referente ao mês de abril/2022. Ofício nº 001/2022, datado do dia 18 de maio do corrente 

ano e assinado pelos representantes da Associação em Defesa dos Empreendedores e 

Camelôs do Centro Comercial Popular de Feira de Santana – ADECAM, solicitando 

instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) estabelecida através do 

Requerimento nº 290/2021>. No Horário das Lideranças Partidárias, o vereador Pedro 

Cícero Marcenio Silva (CDN) agradeceu a Deus e mencionou o torneio que ocorreu, no 

último domingo, no bairro Viveiros, o qual contou com a presença dos habitantes do local e 

de regiões circunvizinhas. Citou os senhores Val Baiano, Alex, Binho Foca, Jairo e outros 

que ajudaram a organizar o referido evento e destacou que o pré-candidato a Deputado 

Estadual, Pastor Tom, e o pré-candidato a Deputado Federal e vereador do município de 

Salvador, Sr. “Sidninho”, estiveram no local prestigiar a comunidade. Agradeceu a todos 

que estiveram no evento e mencionou que o vereador Valdemir da Silva Santos (PV) 

também prestigiou o torneio e os competidores. Enunciou que o evento foi fundamental 

para gerar renda à comunidade e, ao finalizar seu pronunciamento, desejou bom dia a todos. 

Logo após, o parlamentar Edvaldo Lima dos Santos (MDB) afirmou que seu discurso se 

caracterizaria como um protesto a todos que tinham um “comportamento sexual 

diferenciado” e desejavam que outras pessoas comungassem com isto. Declarou que os 

homossexuais “forçavam a barra” para que as igrejas evangélicas aceitassem realizar 

casamentos homoafetivos e afirmou que estes não estavam de acordo com o que se 

encontrava transcrito na Bíblia. Informou que, quando uma pessoa se tornava membro de 

uma igreja, preenchia uma ficha de cadastro com inúmeras informações e narrou um fato 

no qual uma pessoa, na Igreja Batista de Aracajú, aceitou Jesus, realizou todos os trâmites 

e, no dia do batismo, apresentou um parceiro do mesmo sexo, o que se caracterizava como 

um desrespeito a Deus. Registrou que, além disso, a pessoa ingressou com uma ação 
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judicial contra o pastor e a igreja. Ao concluir seu discurso, solicitou respeito à família, à 

igreja, a Deus e à bíblia sagrada. Em seguida, o edil José da Costa Correia Filho 

(PATRI) concedeu aparte ao vereador Jhonatas Lima Monteiro (PSOL), o qual registrou 

que o vereador Edvaldo Lima dos Santos (MDB) deveria se pronunciar à tribuna com 

cuidado, pois as denominações evangélicas não coadunavam com posicionamentos 

preconceituosos e discriminatórios. Relatou que algumas igrejas realizavam casamentos 

homoafetivos e declarou que a principal mensagem propagada deveria ser o amor. Ao 

iniciar seu pronunciamento, o orador à tribuna ressaltou que concordava com o discurso do 

edil que lhe aparteou ao frisar que o parlamentar Edvaldo Lima dos Santos (MDB), muitas 

vezes, tecia comentários equivocados. Desculpou-se com seus eleitores e amigos ao relatar 

que a recuperação asfáltica da Rua Tomé de Souza seria propiciada no dia anterior, 

entretanto, por conta das chuvas, as obras não foram iniciadas. Declarou que visitava 

inúmeras comunidades deste município para ouvir as demandas e os pleitos da população.  

Oportunamente, o Presidente desta Casa indagou, de modo irônico, se o orador à tribuna 

trabalhava na Superintendência de Operações e Manutenção (SOMA). Prosseguindo, o 

vereador José da Costa Correia Filho (PATRI) externou que sempre visitava a referida 

superintendência para acompanhar as benfeitorias propiciadas neste município. Salientou 

que, em agosto do ano anterior, gravou um vídeo para evidenciar à população que faria de 

tudo para solicitar a realização da pavimentação asfáltica da rua mencionada. Destacou, 

ainda, que algumas vias municipais não foram recuperadas por falta de cascalho e, em 

seguida, registrou que, a partir de seus pronunciamentos acerca do Serviço Nacional de 

Aprendizagem Rural (SENAR), representantes deste dialogaram com os vereadores e 

apresentaram o projeto de modo simplificado. Ao finalizar, registrou que, por ter 

conhecimento do projeto, destinaria voto favorável a fim de beneficiar os habitantes da 

zona rural e destacou esperar que a proposição fosse apreciada com celeridade neste 

Parlamento. Em Pela Ordem, o vereador Edvaldo Lima dos Santos (MDB) fez a leitura de 

trechos bíblicos. Oportunamente, o Presidente desta Casa, vereador Fernando Dantas 

Torres, registrou que a atitude do edil Edvaldo Lima dos Santos (MDB) não era cabível, 

entretanto, não o impediria de falar sobre a palavra de Deus. Em Pela Ordem, o 

parlamentar Jhonatas Lima Monteiro (PSOL) relatou que os evangelhos bíblicos 

apresentavam os ensinamentos de Jesus Cristo e, diante da falta de argumentos do edil 

Edvaldo Lima dos Santos (MDB), não se alongaria nos comentários. Na sequência, o edil 

Jurandy da Cruz Carvalho (PL), também em tempo cedido pelo vereador Valdemir da 

Silva Santos (PV), agradeceu aos edis Jhonatas Lima Monteiro (PSOL), Luiz Ferreira Dias 

(AVANTE), Silvio de Oliveira Dias (PT), José da Costa Correia Filho (PATRI), Valdemir 
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da Silva Santos (PV) e Fernando Dantas Torres (PSD) por comparecerem, no dia anterior, 

em uma reunião para tratar sobre a implantação do centro de ensino do Serviço Nacional de 

Aprendizagem Rural (SENAR) em Feira de Santana. Externou que o debate foi de extrema 

importância, pois detalhou que o centro de Equideocultura cuidará de animais e de outras 

áreas da agricultura ao promover cursos gratuitos, assim como contará com um 

investimento de quase dez milhões de reais. Destacou que a doutora Karina e a professora 

Daniela explicaram para os mencionados edis como ocorrerá a implantação do 

equipamento nesta cidade através de licitações feitas pelo SENAR, as quais poderão ser 

acompanhadas pelo Portal da Transparência. Salientou a importância do referido centro de 

ensino e agradeceu ao Presidente da Confederação Nacional da Agricultura (CNA), Sr. 

João Martins da Silva, e à Doutora Karina, que representou o SENAR na reunião 

mencionada. Enunciou que o vereador Silvio de Oliveira Dias (PT) apresentará uma 

emenda à proposição e defendeu a aprovação desta. Em aparte, o edil Edvaldo Lima dos 

Santos (MDB) questionou ao orador à tribuna se a implantação de um centro de ensino no 

Parque de Exposições era mais importante do que a construção do Hospital Municipal. Ao 

retomar a palavra, o parlamentar Jurandy da Cruz Carvalho (PL) referiu-se ao edil que lhe 

aparteou ao frisar que o recurso destinado à implantação do supracitado centro será 

disponibilizado pela CNA. Destacou que era favorável à construção do Hospital Municipal, 

contudo, a presente discussão tratava sobre outro assunto. Em aparte, o parlamentar 

Valdemir da Silva Santos (PV) referiu-se ao edil Jhonatas Lima Monteiro (PSOL) ao 

afirmar que, no livro de Apocalipse, havia determinações acerca de quem entrará no reino 

de Deus e externou que as igrejas evangélicas não comungavam com práticas 

homoafetivas, no entanto, amavam e respeitavam as pessoas. Posteriormente, o 

parlamentar Jhonatas Lima Monteiro (PSOL), em tempo cedido pelo edil Fernando 

Dantas Torres (PSD), relatou que, no fim da última semana, teve conhecimento de que o 

Prefeito Colbert Martins da Silva Filho atentou contra a educação de Feira de Santana ao 

vetar, integralmente, o Projeto de Lei que versava sobre a presença de psicólogos e 

assistentes sociais nas escolas da rede municipal. Destacou que a referida proposição foi 

apreciada nesta Casa após intensas discussões e relatou que qualquer pessoa que conhecia a 

realidade das escolas públicas sabia que diversos problemas sociais atravessavam o 

cotidiano escolar. Mencionou que a fome assolava diversos estudantes, assim como a 

violência no contexto familiar e questões de ordem psicossocial, tais como depressão e 

ansiedade, as quais interferiam no processo de ensino-aprendizagem. Narrou sobre a 

bagagem emocional dos estudantes e comentou que a pandemia escancarou as dificuldades 

no âmbito escolar. Desafiou a população a dialogar com profissionais da educação sobre as 
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dificuldades referentes à retomada das atividades presenciais nas instituições de ensino. 

Frisou que o Prefeito Municipal não tinha sensibilidade para entender a importância da 

referida proposição, o que se configurava em um absurdo e em um ataque à educação 

pública. Afirmou que a administração pública municipal descumpria uma lei do ano de dois 

mil e dezenove, a qual previa a obrigatoriedade da presença dos referidos profissionais na 

rede de ensino. Por fim, declarou que esta Casa, ao apreciar o Veto, cumprirá com seu 

papel social ao rejeitá-lo porque se fazia necessário respeitar a comunidade escolar e 

priorizar a educação. Durante o pronunciamento do orador à tribuna, a segunda Secretária 

desta Casa, vereadora Eremita Mota de Araújo, assumiu o comando da Mesa Diretiva. Na 

sequência, o vereador Ivamberg dos Santos Lima (PT) afirmou que, há alguns dias, foi 

aprovado um novo modelo de estudo denominado como homeschooling (ensino domiciliar) 

na Câmara dos Deputados. Destacou que a situação se configurava em um grave problema, 

sobretudo porque, no bojo do projeto, exigia-se que um dos responsáveis tivesse ensino 

superior completo. Declarou que, no Nordeste, região onde o nível de desenvolvimento 

educacional ainda não atingiu a excelência, muitos pais não tinham este nível educacional. 

Além disso, relatou que o referido modelo apresentava um risco à garantia do direito à 

educação, conforme previa a Constituição Federal, pois a escola era um local onde as 

crianças socializavam e tinham contato com outros alunos com diversos saberes. 

Acrescentou que este tipo de ensino tirava do aluno a possibilidade de conviver com outras 

crianças e também contribuirá para a possibilidade de um abandono intelectual, pois não 

seria possível saber se os pais tinham o conhecimento necessário para desenvolver as 

habilidades das crianças. Pontuou esperar que o Senado Federal se posicionasse contrário 

ao referido projeto, pois o modelo educacional supracitado não deveria ser aplicado no 

Brasil, salvo exceções previstas em lei. Ao finalizar seu discurso, solicitou que os edis que 

tivessem contato com senadores dialogassem com estes sobre o projeto referente ao 

homeschooling. Em seguida, o edil Silvio de Oliveira Dias (PT), no tempo destinado à 

liderança da minoria, após saudar os presentes, declarou que a Prefeitura Municipal 

encaminhou uma proposição a esta Casa com o objetivo de solicitar autorização para 

concessão de verba de suplementação para ser utilizada nos festejos juninos deste 

município no ano em curso. Externou que Feira de Santana não necessitava desta verba 

porque a Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer possuía mais de nove milhões de 

reais em caixa, os quais não foram utilizados neste ano, e comentou que a população 

feirense esperava que a administração pública municipal priorizasse as festas juninas. 

Afirmou que, se uma pesquisa fosse realizada, seria possível comprovar que a população 

preferia a realização das festividades juninas em detrimento da Micareta de Feira de 
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Santana e destacou que, para não dar motivos para o Prefeito Colbert Martins da Silva Filho 

afirmar que não realizará as festividades juninas por falta de recursos financeiros, destinará 

voto favorável à suplementação ainda que esta não fosse necessária. Destacou que os 

comerciantes, os vendedores informais, os produtores rurais e agricultores familiares 

precisavam comercializar seus produtos durante as festividades de São João e pontuou que 

os vereadores deveriam discutir a fonte dos recursos financeiros. Comentou que não 

concordava com o fato de a verba que será destinada às festividades juninas ser retirada da 

Guarda Municipal e conclamou seus pares para concederem voto favorável à proposição 

apesar das problemáticas. Ao tecer suas considerações finais, salientou que o Prefeito 

Municipal poderia realizar as licitações necessárias porque a proposição será aprovada 

pelos vereadores a fim de beneficiar a população. Em Pela Ordem, o vereador Ivamberg 

dos Santos Lima (PT) convidou os presentes para a Sessão Solene que ocorrerá no dia 

seguinte, a partir das quatorze horas, em comemoração ao Dia do Trabalhador Rural. Logo 

após, o vereador Josse Paulo Pereira Barbosa (PSC), em tempo cedido pela vereadora 

Eremita Mota de Araújo (PSDB), anunciou que, dos treze processos que respondia na 

justiça por calúnia e difamação, teve êxito em dois e citou que um destes foi impetrado pelo 

ex-vereador Pablo Roberto da Silva Gonçalves e outro pelo Sr. Joilton Freitas. Externou, 

ainda, que este arcará com as despesas do processo. Agradeceu aos doutores Victor Pina e 

Ary Pina e aos seus advogados pelas orientações e defesas realizadas. Depois, parabenizou 

o jornalista Edy Santos ao relatar que este produziu uma reportagem para o Programa 

Acorda Cidade com o objetivo de expor o drama vivenciado por uma família que teve sua 

casa inundada. Lembrou que, após a divulgação da reportagem, os edis Flávio Arruda 

Morais (PSB), Luiz Ferreira Dias (AVANTE) e Valdemir da Silva Santos (PV), além de si, 

se sensibilizaram e participaram da campanha promovida pelo Acorda Cidade a fim de 

propiciar a reforma da casa da família em questão. Comunicou que a verba doada foi 

entregue a uma comissão, o que atestava a lisura do programa Acorda Cidade. Por fim, 

elogiou os vereadores mencionados, criticou a falta de sensibilidade dos empresários 

feirenses e chamou a atenção do Secretário Municipal de Desenvolvimento Social, Sr. 

Antônio Carlos Borges Júnior, ao afirmar que a referida pasta deveria ter atuado na situação 

mencionada. Na sequência, o parlamentar Marcos Antônio dos Santos Lima (UB) 

discorreu sobre o projeto que foi vetado pelo Prefeito Municipal, o qual tratava sobre a 

contratação de psicólogos e assistentes sociais para atuação na rede municipal de ensino. 

Salientou que, para si, o projeto teve uma boa motivação, no entanto, era inconstitucional 

porque acarretaria em despesas exorbitantes, tendo em vista que mais de quatrocentos 

profissionais seriam contratados, o que geraria um custo de mais de oito milhões de reais, 
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por ano, aos cofres públicos. Discorreu, brevemente, sobre as atribuições dos vereadores ao 

pontuar que estes não poderiam gerar custos à administração pública municipal. Em aparte, 

o edil Jhonatas Lima Monteiro (PSOL) registrou que a referida discussão foi apresentada, 

anteriormente, nesta Casa e frisou que o Supremo Tribunal Federal (STF) analisou um 

caso, ocorrido no Rio de Janeiro, referente à possibilidade de apresentação de projetos que 

gerassem despesas. Salientou que não era possível haver proposições que não gerassem 

despesas e destacou que, possivelmente, alguns vereadores não fizeram a leitura da 

proposição apresentada nesta Casa, pois esta, em um de seus artigos, estabelecia que este 

município irá dispor de dois anos para progressiva implementação das providências 

necessárias. Ao concluir seu pronunciamento, o orador à tribuna relatou que era necessário 

prever a despesa orçamentária antes de estabelecê-la e reiterou que os vereadores não 

podiam gerar custos para este município através de proposições. Oportunamente, a segunda 

Secretária, parlamentar Eremita Mota de Araújo, no comando dos trabalhos legislativos, 

lamentou o fato de alguns parlamentares não se atentarem ao teor das matérias em 

tramitação. Em Pela Ordem, a vereadora Luciane Aparecida Silva Brito Vieira (MDB) 

refletiu que, quando os parlamentares apresentavam um projeto de lei de cunho social, o 

Prefeito Colbert Martins da Silva Filho, mesmo sendo médico, vetava a proposição ao 

argumentar que não era possível gerar ônus à administração pública municipal. Mencionou, 

ainda, a matéria, de sua autoria, que versava sobre a realização de ultrassonografias 

morfológicas para mulheres deste município. Posteriormente, o vereador Luiz Augusto de 

Jesus (UB e Liderança do Governo) registrou que, na próxima quinta-feira, às dez horas, 

o candidato a Governador do Estado da Bahia e ex-Prefeito de Salvador, Sr. ACM Neto, 

estará na Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) juntamente com o Sr. Cacá Leão, o ex-

Prefeito de Feira de Santana, Sr. José Ronaldo de Carvalho, o Prefeito Colbert Martins da 

Silva Filho e várias outras lideranças políticas desta cidade para ouvir as propostas dos 

líderes políticos e dos cidadãos. Declarou que o encontro será um marco na história de 

Feira de Santana, assim como registrou que a Sessão Solene em homenagem aos técnicos 

de enfermagem, a qual ocorreu nesta Casa na semana anterior, foi muito bonita e 

organizada.  Ao concluir seu pronunciamento, frisou que era muito importante homenagear 

os profissionais que cuidavam das pessoas nas unidades de saúde. Na sequência, o edil 

Petrônio Oliveira Lima (REP) disse que o período das festas juninas se aproximava ao 

citar que o Nordeste possuía uma forte cultura de comemoração do São João, festa que 

movimentava o comércio e a renda dos pequenos agricultores e que, a seu ver, deveria ser 

realizada neste ano. Lembrou que a classe artística ficou um período sem trabalhar em 

razão da pandemia e questionou o porquê de não contratarem artistas locais para se 
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apresentarem nestas festas. Em aparte, o edil José Carneiro Rocha (MDB) concordou com o 

discurso do orador à tribuna e mencionou que o Prefeito Municipal optou pela realização da 

Micareta de Feira de Santana em setembro, porém, os vereadores não poderiam deixar de 

cobrar ao Chefe do Poder Executivo a realização do São João. Em aparte, o vereador Luiz 

Augusto de Jesus (UB) concordou que o São João deveria ser realizado com a presença de 

artistas feirenses. Ao finalizar seu pronunciamento, o orador à tribuna disse que continuará 

mantendo contato com o Secretário Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, tendo em vista 

que diversas pessoas do segmento artístico iam ao seu gabinete para cobrar apoio para a 

realização dos eventos. Em seguida, o parlamentar Flávio Arruda Morais (PSB) 

registrou que, no dia anterior, esteve no bairro São João do Cazumbá para acompanhar uma 

sessão promovida pelo cinema comunitário através de parceria com a empresa O Boticário, 

a qual, para si, prestava um serviço louvável neste país ao impulsionar a economia. 

Destacou que o evento foi gratuito para os moradores da comunidade e salientou que ações 

que promoviam a cultura eram essenciais ao congratular a referida empresa e o cinema 

comunitário pela iniciativa. Comentou, ainda, sobre as chuvas que caíram nos últimos dias 

e conclamou a população para participar da campanha de doação a fim de arrecadar roupas 

de frio para as pessoas menos favorecidas. Destacou que tais atitudes representavam o amor 

e a empatia e lembrou que muitas pessoas estavam nas ruas e enfrentavam dificuldades. 

Salientou que era necessário saber se a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social 

(Sedeso) realizava algum trabalho a fim de auxiliar as pessoas que se encontravam em 

situação de vulnerabilidade social e solicitou que o poder público municipal se atentasse à 

população que enfrentava situações desumanas. Por fim, disse que, a cada dia, aumentava o 

número de pessoas em situação de rua. No momento destinado ao Grande Expediente, o 

vereador José Marques de Messias (UB) cumprimentou os presentes antes de dizer que 

um passeio ciclista foi realizado no Distrito de Humildes em prol da Paróquia de São 

Francisco de Assis, na comunidade do Almeida, e agradeceu a todos que participaram, 

assim como ao Prefeito Colbert Martins da Silva Filho, ao Sr. Gabriel Nunes, pré-candidato 

a Deputado Federal, ao Deputado Estadual Pedro Tavares, à comissão da festa, liderada 

pelo Sr. Dinho de Cacá, e todos os amigos da comunidade. Acrescentou que, após o evento, 

todos seguiram à comunidade do Escoval, liderada pelo Sr. Adelson, pré-candidato a 

vereador, e registrou que este realizava grandes eventos na localidade. Acrescentou que o 

trabalho da gestão pública municipal não parava, pois diversas obras eram propiciadas no 

distrito mencionado, tais como a pavimentação de dezoito ruas, benfeitorias proporcionadas 

através do apoio do Prefeito Municipal e do Deputado Federal José Nunes. Também 

informou que havia um projeto para construção de trinta quiosques em uma praça de 
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alimentação no referido distrito e agradeceu por esta iniciativa. Em aparte, ao vereador Luiz 

Augusto de Jesus (UB) mencionou diversas obras propiciadas durante a gestão do Prefeito 

Municipal. Afirmou que, brevemente, um projeto referente à drenagem de alguns bairros de 

Feira de Santana tramitará nesta Casa e discorreu sobre a construção de ciclovias, a 

pavimentação de diversas ruas e a revitalização das praças. Citou que será viabilizada uma 

avenida para interligar o município de São Gonçalo à BR-324, assim como outra via para 

ligar a Avenida Ayrton Senna ao aeroporto. Mencionou, ainda, a construção de um posto de 

saúde, no valor de um milhão de reais, no bairro Conceição e convidou o edil Josse Paulo 

Pereira Barbosa (PSC) para participar de um evento que contará com a presença do 

candidato a Governador do Estado da Bahia, Sr. ACM Neto. Em aparte, o edil Fernando 

Dantas Torres (PSD) afirmou que o vereador Luiz Augusto de Jesus (UB) esqueceu que o 

Prefeito Colbert Martins da Silva Filho não pagou os precatórios dos professores 

municipais. Ao tecer suas considerações finais, o orador à tribuna solicitou que o Presidente 

desta Casa, edil Fernando Dantas Torres, colocasse em pauta, com urgência, o projeto que 

tratava sobre o crédito adicional suplementar para a realização das festividades juninas. Em 

Pela Ordem, o vereador Josse Paulo Pereira Barbosa (PSC) referiu-se ao edil José Marques 

de Messias (UB) ao dizer que este enfrentava dificuldades com a gestão pública municipal. 

Relatou que o Governo Municipal realizava obras, entretanto, ainda não tinha concluído 

inúmeras e mencionou o colégio municipal do distrito de Jaguara, a creche do bairro 

Aviário, a unidade de pronto atendimento (UPA) do bairro Baraúnas e o Bus Rapid Transit 

(BRT). Em Pela Ordem, o vereador Fernando Dantas Torres (PSD) solicitou que a 

presente Sessão fosse suspensa por vinte minutos para que os parlamentares pudessem 

discutir sore a apreciação das matérias pautadas para a Ordem do Dia. Sendo assim, após 

consulta ao Plenário, o pleito foi aprovado por unanimidade dos presentes. Em Pela 

Ordem, a vereadora Luciane Aparecida Silva a Brito Vieira (MDB) informou que se 

ausentaria desta Sessão para participar de uma reunião em Salvador. Em Pela Ordem, o 

edil Luiz Augusto de Jesus (UB) disse que, devido à sua vivência ao longo dos seus 

mandatos, pôde acompanhar de perto todas as atividades políticas dos últimos anos. Neste 

momento, a presente Sessão foi suspensa e reaberta em seguida, às onze horas e vinte e sete 

minutos, pelo Presidente deste Legislativo, edil Fernando Dantas Torres, que realizou uma 

chamada nominal, oportunidade na qual constatou-se a ausência do vereador Pedro Cícero 

Marcenio Silva. Na sequência, o primeiro Vice-Presidente desta Casa, edil Silvio de 

Oliveira Dias, assumiu o comando da Mesa Diretiva e solicitou que os presentes ficassem 

de pé para a Promulgação do Decreto Legislativo nº 015/2022, que “Dispõe sobre a 

concessão da Comenda Maria Quitéria ao Sr. José Carlos Machado Pedreira Filho, e dá 
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outras providências”. Em Pela Ordem, o vereador José Marques de Messias (UB) solicitou 

que, ao término da presente Sessão, fosse prestado um minuto de silêncio, em homenagem 

póstuma, à Irmã Maria Antônia Trindade Ribeiro, freira que muito evangelizou a 

comunidade do distrito Humildes através do Lar Mariano. Durante a Ordem do Dia, foram 

apreciadas as seguintes proposições: <Em primeira discussão, o Projeto de Lei 

Ordinária nº 008/2022, de lavra do Poder Executivo, com Pareceres exarados pela 

Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR), pela Comissão de Finanças, 

Orçamento e Fiscalização (CFOF), pela Comissão de Educação e Cultura (CEC), e com 

Emendas nºs 01, 02 e 03/2022, todas de iniciativa da CEC, com Pareceres exarados pela 

CCJR. Vale registrar que o parlamentar Jhonatas Lima Monteiro apresentou Subemenda 

Modificativa, de sua autoria, à proposição, de modo que esta seguiu às comissões. Em Pela 

Ordem, a vereadora Eremita Mota de Araújo solicitou que o Plenário fosse consultado 

quanto à possibilidade de apreciação, em bloco, dos Projetos de Lei Ordinária nºs 

019/2022, de coautoria dos vereadores Pedro Américo de Santana Silva Lopes e Jurandy da 

Cruz Carvalho; 021/2022, de lavra do edil Silvio de Oliveira Dias, e 027/2022, de iniciativa 

do parlamentar Josse Paulo Pereira Barbosa. Sendo assim, em votação, o pleito foi acatado 

pela unanimidade dos edis presentes. Neste momento, o terceiro Vice-Presidente desta 

Casa, edil José Marques de Messias, assumiu o comando da Mesa Diretiva. Após a 

deliberação mencionada, foram apreciados, em bloco e em primeira discussão, os 

Projetos de Lei Ordinária nºs 019/2022, de coautoria dos edis Pedro Américo de Santana 

Silva Lopes e Jurandy da Cruz Carvalho; 021/2022, de lavra do edil Silvio de Oliveira 

Dias, e 027/2022, de autoria do parlamentar Josse Paulo Pereira Barbosa, todos com 

Pareceres exarados pela CCJR, em votação, aprovados por unanimidade dos presentes. 

Vale registrar que, em votação aos Pareceres, franqueou-se a palavra ao edil Silvio de 

Oliveira Dias. Em seguida, em votação às proposições, estas também foram aprovadas por 

unanimidade dos presentes. Em Pela Ordem, a vereadora Eremita Mota de Araújo 

solicitou que fosse submetida à apreciação do Plenário a possibilidade de votação em bloco 

dos Requerimentos nºs 163/2022, de autoria do edil Fernando Dantas Torres e subscrito 

pelo vereador Edvaldo Lima dos Santos; 167/2022, de autoria do edil Silvio de Oliveira 

Dias; 168/2022, de lavra do parlamentar Edvaldo Lima dos Santos; 169/2022, de iniciativa 

da vereadora Eremita Mota de Araújo; 170, 171 e 172/2022, todos de autoria do edil Josse 

Paulo Pereira Barbosa; 173/2022, de iniciativa do edil Edvaldo Lima dos Santos; 174/2022, 

de autoria do vereador Ivamberg dos Santos Lima; 175/2022, de iniciativa da  Comissão de 

Finanças, Orçamento e Fiscalização (CFOF); 176/2022, de lavra do parlamentar Jhonatas 

Lima Monteiro e 177/2022, de autoria da vereadora Eremita Mota de Araújo. Vale registrar 
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que, após apreciação, o pleito foi aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 

Neste momento, o primeiro Vice-Presidente desta Casa, edil Silvio de Oliveira Dias,  

assumiu o comando da Mesa Diretiva e, logo após, o transferiu ao terceiro Vice-Presidente, 

vereador José Marques de Messias. Sendo assim, em votação única, os Requerimentos 

nºs 163/2022, de autoria do edil Fernando Dantas Torres e subscrito pelo vereador Edvaldo 

Lima dos Santos; 167/2022, de autoria do edil Silvio de Oliveira Dias; 168/2022, de lavra 

do parlamentar Edvaldo Lima dos Santos; 169/2022, de iniciativa da vereadora Eremita 

Mota de Araújo; 170, 171 e 172/2022, todos de autoria do edil Josse Paulo Pereira Barbosa; 

173/2022, de iniciativa do edil Edvaldo Lima dos Santos; 174/2022, de autoria do vereador 

Ivamberg dos Santos Lima; 175/2022, de iniciativa da  Comissão de Finanças, Orçamento e 

Fiscalização (CFOF); 176/2022, de lavra do parlamentar Jhonatas Lima Monteiro e 

177/2022, de autoria da vereadora Eremita Mota de Araújo foram apreciados em bloco e 

aprovados pela maioria dos vereadores presentes, com voto contrário do edil Marcos 

Antônio dos Santos Lima. Em Pela Ordem, o vereador Silvio de Oliveira Dias disse que o 

Requerimento de sua autoria visava solicitar informações sobre os estagiários que atuavam 

na Secretaria Municipal de Educação. Em Pela Ordem, o vereador Josse Paulo Pereira 

Barbosa solicitou que, ao término da presente Sessão, fosse prestado um minuto de 

silêncio, em homenagem póstuma, à senhora Neuza Braga Martins, moradora do povoado 

Sete Portas, localizado no distrito de Jaguara. Em Pela Ordem, o vereador Edvaldo Lima 

dos Santos registrou que o Requerimento nº 173/2022, de sua autoria, solicitava 

informações ao Governo Municipal sobre os protocolos de todas as secretarias municipais. 

Em Pela Ordem, o vereador Luiz Augusto de Jesus solicitou que, ao término da presente 

Sessão, fosse prestado um minuto de silêncio, em homenagem póstuma, aos caminhoneiros 

Siderlon Carvalho e Wilson Guedes. Em Pela Ordem, o vereador Ivamberg dos Santos 

Lima esclareceu que o Requerimento 174/2022, de sua autoria, convocava o Secretário 

Municipal da Fazenda, senhor Expedito Eloy, para que, no próximo dia nove de junho, este 

prestasse explicações sobre os precatórios do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do 

Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef). Neste momento, o primeiro 

Vice-Presidente desta Casa, vereador Silvio de Oliveira Dias, assumiu o comando da Mesa 

Diretiva. Em Pela Ordem, o edil Jose Marques de Messias solicitou que seus pares 

aprovassem o Projeto de Lei Ordinária n/nº 045/2022, que será apreciado oportunamente. 

Em resposta, o primeiro Vice-Presidente desta Casa, edil Silvio de Oliveira Dias, disse que 

havia um acordo para a votação da referida proposição. Registrou, ainda, a presença da 

senhora Conceição e de seus filhos na galeria desta Casa. Em seguida, solicitou que todos 

os presentes ficassem de pé para prestar um minuto de silêncio, em Homenagem Póstuma, 
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à Irmã Maria Antônia Trindade Ribeiro, à senhora Neuza Braga Martins, e aos 

caminhoneiros Siderlon Carvalho e Wilson Guedes>. Nada mais havendo por tratar, o 

primeiro Vice-Presidente, edil Silvio de Oliveira Dias, declarou encerrada a presente 

Sessão, às onze horas e cinquenta e quatro minutos, sendo convocada outra para amanhã, 

dia vinte e cinco de maio do ano em curso, à hora regimental, com a seguinte pauta: <o 

que ocorrer>. 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.       

 


