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Ata da 77ª Sessão Ordinária da Câmara 

Municipal de Feira de Santana, Estado da 

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

da 19ª Legislatura, realizada no dia 1º de 

setembro de 2021. 

 

Ao primeiro dia do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um, 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 septuagésima sétima 

Sessão Ordinária, referente à segunda Etapa, do primeiro Período, da décima nona 

Legislatura, na qual, à exceção do parlamentar Silvio de Oliveira Dias, compareceram os 

vereadores Edvaldo Lima dos Santos, Emerson Costa dos Santos, Eremita Mota de Araújo, 

Fabiano Nascimento de Souza, Fernando Dantas Torres, Flávio Arruda Morais, Ivamberg 

dos Santos Lima, Jhonatas Lima Monteiro, 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, Pedro Américo de Santana Silva 

Lopes, Pedro Cícero Marcenio Silva, Petrônio Oliveira Lima, Ronaldo Almeida Caribé 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 da 

vereadora Luciane Aparecida Silva Brito Vieira, primeira Secretária, a leitura da Ata da 

Sessão anterior e das matérias previamente constantes para o Expediente do dia, que vão a 

seguir: <Requerimento nº 214/2021, de autoria do vereador Pedro Cícero Marcenio Silva. 

Indicações nºs 1.932 a 1.952/2021, de iniciativa dos edis Silvio de Oliveira Dias, Jhonatas 

Lima Monteiro, Emerson Costa dos Santos, Edvaldo Lima dos Santos, Jurandy da Cruz 

Carvalho e Valdemir da Silva Santos. Correspondência: Ofício nº 73/2021, datado de 30 

de agosto do ano em curso e assinado pelo Senhor Grigorio Maurício dos S. Rocha, 

Coordenador Geral do Sindicato dos Trabalhadores em Água, Esgoto e Meio Ambiente no 

Estado da Bahia (Sindae), solicitando o uso da Tribuna Livre para se pronunciar sobre a 

parceria-público-privada em Feira de Santana, assim como a privatização, de modo geral, 

no saneamento>. Em seguida, a Ata da Sessão anterior foi submetida à apreciação plenária 

e aprovada por unanimidade dos edis presentes. Em Pela Ordem, o edil Luiz Augusto de 

Jesus (DEM) registrou que, neste dia, o jornalista Paulo José completava mais um ano de 

vida. Neste momento, a segunda Secretária desta Casa congratulou o referido jornalista. Em 

Pela Ordem, o vereador Josse Paulo Pereira Barbosa (PSC) declarou que o jornalista 
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supracitado deveria se preparar para ouvir os pronunciamentos que seriam feitos à Tribuna 

neste dia. Em Pela Ordem, o parlamentar Pedro Cícero Marcenio Silva (CDN) também 

congratulou o jornalista mencionado. Neste momento, franqueou-se a palavra, em Tribuna 

Livre, à Srª Verena Pimentel, a qual tratou sobre a campanha solidária “Todos por 

Yasmin”. Mencionou que era tia de Yasmin ao discorrer sobre a trajetória desta e a luta que 

a menina enfrentava contra um tipo raro de leucemia, o qual era difícil de ser tratado. 

Declarou que, mesmo após passar por um transplante de medula óssea, Yasmin enfrentou 

quatro recaídas e tentava fazer um tratamento por meio da Terapia Car-T Cell, a qual ainda 

não se encontrava disponível no Brasil por conta do período de testes e estudos. Salientou 

que a pequena Yasmim estava internada, desde o mês de agosto, e lutava pela vida. Citou o 

direito à vida e disse que este era assegurado pela Constituição Federal. Registrou que a 

população feirense, desde o início da campanha proposta pela família da pequena Yasmin, 

apoiava a causa. Exteriorizou que a meta da campanha “Todos por Yasmin” visava a 

arrecadação de três milhões e meio de reais para possibilitar que a criança fizesse os 

devidos tratamentos no exterior. Enunciou que se encontrava nesta Casa para mencionar a 

campanha e destacou que a população feirense, assim como comerciantes e empresários, 

estavam engajados na arrecadação do valor mencionado. Conclamou os parlamentares 

deste Legislativo para apoiarem a campanha “Todos por Yasmin”. Destacou que se 

encontrava à disposição para explicar a situação de Yasmin e salientou que todos 

permaneciam esperançosos. Por fim, mencionou que a campanha se encontrava nas redes 

sociais, assim como a prestação de contas e a possibilidade de arrecadação on-line. Em 

Pela Ordem, o edil Josse Paulo Pereira Barbosa (PSC) mencionou a possibilidade de os 

vereadores deste Parlamento, enquanto cidadãos, se reunirem para dialogarem acerca de 

uma doação para contribuir com a campanha “Todos por Yasmin”. Em seguida, o edil 

Fernando Dantas Torres (PSD) registrou que doaria o seu salário do mês de setembro para 

contribuir com a referida campanha. Neste momento, o Presidente desta Casa, edil 

Fernando Dantas Torres, assumiu o comando da Mesa Diretiva. Em Pela Ordem, o 

vereador Ronaldo Almeida Caribé (MDB) registrou a presença, na galeria desta Casa, do 

vereador licenciado e Secretário Municipal de Serviços Públicos, Sr. Eliziário Ribeiro. Em 

Pela Ordem, a parlamentar Eremita Mota de Araújo (PSDB) disse que não registrara a 

presença do referido secretário, anteriormente, por conta do pronunciamento da Srª Verena 

Pimentel. No Horário das Lideranças Partidárias, o edil Edvaldo Lima dos Santos 

(MDB) declarou que continuaria orando pela menina Yasmin e sua família e, em seguida, 

destacou sua preocupação com este município. Disse que, em seus três mandatos, nunca 

vislumbrara a gestão pública municipal em retrocesso, no entanto, atualmente, era isto que 



 

 

 

 

 
 

Feira de Santana 

CÂMARA  MUNICIPAL 
  Casa da Cidadania 

  

638 

 

RD 202177 

ocorria. Registrou que, constantemente, cobrava da Prefeitura Municipal melhorias no 

bairro Tomba, entretanto, estas não aconteciam e mencionou que algumas praças do bairro 

supracitado se encontravam abandonadas. Relatou que sempre encaminhava Indicações à 

administração pública municipal para solicitar a resolução destas situações e enunciou que, 

ao que parecia, não havia, efetivamente, uma gestão eficaz neste município. Exprimiu que 

esta Casa deveria adotar algumas medidas para sanar tais demandas e salientou que a 

sociedade feirense se encontrava desamparada por parte do poder público municipal. Por 

fim, declarou que as obras do município se encontravam paradas e conclamou seus pares 

para se posicionarem de modo a assegurar benfeitorias à população. Neste momento, a 

primeira Secretária deste Legislativo, vereadora Luciane Aparecida Silva Brito Vieira, 

assumiu o comando da Mesa Diretiva e, em seguida, o transferiu ao terceiro Vice-

Presidente, parlamentar José Marques de Messias. Na sequência, o parlamentar Fernando 

Dantas Torres (PSD) relatou que, ao ler o Diário Oficial Eletrônico de Feira de Santana 

neste dia, surpreendeu-se com as ações da gestão do Prefeito Colbert Martins da Silva 

Filho. Salientou que foi publicada a contratação por inexigibilidade de licitação, no valor de 

cento e vinte mil reais, de uma empresa de consultoria advocatícia para prestar serviços à 

Procuradoria Geral do Município. Destacou que se encontrava perplexo com a situação 

porque a Procuradoria Municipal possuía mais de trinta advogados em seu quadro e, ainda 

assim, a Prefeitura Municipal contratava advogados para prestação de serviços. Destacou 

que, ou a situação se configurava em “roubo”, ou significava que os procuradores 

municipais eram “incompetentes”. Indagou o porquê de a referida contratação ocorrer e 

expôs que a Prefeitura Municipal atrasava salários dos servidores públicos enquanto fazia 

contratações através de inexigibilidade de licitação. Em aparte, os edis Ivamberg dos Santos 

Lima (PT) e Emerson Costa dos Santos (DC). Neste momento, a vereadora Eremita Mota 

de Araújo (PSDB) concedeu seu tempo de pronunciamento ao vereador Fernando Dantas 

Torres (PSD). Dando continuidade ao discurso, o orador à tribuna registrou a presença do 

Deputado Estadual Ângelo Almeida neste Plenário e destacou que Feira de Santana 

necessitava de bons representantes na política. Ao tecer suas considerações finais, solicitou 

que o líder do governo nesta Casa se pronunciasse acerca da referida contratação e destacou 

que a situação era um absurdo. Neste momento, a segunda Secretária deste Legislativo, 

vereadora Eremita Mota de Araújo, assumiu o comando da Mesa Diretiva e, logo após, o 

transferiu ao Presidente, edil Fernando Dantas Torres. Em Pela Ordem, o vereador 

Valdemir da Silva Santos (PV) transferiu seu tempo de pronunciamento ao edil Jurandy da 

Cruz Carvalho (PL). Posteriormente, o parlamentar Jurandy da Cruz Carvalho (PL) 

mencionou a presença do Deputado Estadual Ângelo Almeida nesta Casa e congratulou o 
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jornalista Paulo José por completar mais um ano de vida nesta data. Em seguida, 

mencionou processos que tramitaram na Justiça Eleitoral, os quais foram de autoria do ex-

vereador Isaías dos Santos, do vereador Fabiano Nascimento de Souza (MDB) e o 

candidato José Nepomuceno da Silva Neto, destacando que este ingressou com uma ação 

contra si e o Partido Liberal (PL) no poder judiciário. Relatou que os processos 

mencionados foram arquivados pelo Poder Judiciário e que não havia nada contra si na 

Justiça Eleitoral. Salientou que a justiça entendeu que não havia provas suficientes para dar 

prosseguimento às investigações. Destacou que as pessoas deveriam parar de criar 

informações equivocadas contra si e o PL, pois seu mandato era resultado do apoio da 

população feirense. Discorreu sobre sua trajetória de vida e destacou que esta Casa atuava 

independentemente do Poder Executivo Municipal e do Poder Judiciário. Relatou que, 

quando alguém tivesse algum problema com a gestão pública municipal, bem como com 

órgãos públicos, deveria trata-lo fora deste Parlamento. Disse que alguns de seus pares 

possuíam problemas com o poder público municipal e exteriorizou que este Legislativo era 

autônomo. Salientou a necessidade de os vereadores trabalharem a favor da população e 

defender os interesses da sociedade. Citou os problemas relativos ao transporte público e à 

educação na zona rural deste município e disse que, juntamente com alguns vereadores, 

visitou distritos para averiguar a situação das unidades de ensino. Mencionou a situação 

relativa ao êxodo rural e declarou que, em diálogo com a Secretária Municipal de 

Educação, Srª Anaci Paim, expôs algumas necessidades das escolas municipais. Ao 

finalizar seu discurso, disse que seus pares deveriam propor soluções para os problemas 

deste município através do diálogo. Na sequência, o parlamentar Luiz Augusto de Jesus 

(DEM) referiu-se ao discurso do edil Edvaldo Lima dos Santos (MDB) na Sessão anterior, 

no qual este mencionara que as obras no centro da cidade se encontravam paralisadas. 

Relatou que quem informara o fato ao referido edil se equivocara porque as obras estavam 

em andamento e as equipes trabalhavam para propiciar as benfeitorias necessárias. 

Enunciou que, ao ouvir o programa de rádio Acorda Cidade, atentou-se ao pronunciamento 

de um cidadão que mencionara que as obras do viaduto Wilson Falcão se encontravam 

paralisadas. Salientou que, na oportunidade, entrou em contato com o Superintendente da 

Superintendência de Operações e Manutenção (SOMA), Sr. João Vianey, para tratar sobre 

a situação e este lhe encaminhara fotos da equipe de profissionais em atuação. Em aparte, o 

edil Valdemir da Silva Santos (PV). Dando continuidade ao pronunciamento, o orador à 

tribuna declarou que, provavelmente, algum oposicionista ao governo municipal ligava para 

os programas de rádio com o objetivo de criar polêmicas. Relatou que as obras do poder 

executivo municipal se encontravam em andamento tanto na zona urbana quanto na zona 
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rural e salientou que as pessoas acompanhavam as ações da Prefeitura Municipal. Registrou 

que, nas últimas pesquisas relativas à satisfação da população com a administração pública 

municipal, o mandato do Prefeito Colbert Martins da Silva Filho fora bem avaliado. 

Exteriorizou que, nas últimas eleições, obteve mais de três mil votos e que a Justiça 

Eleitoral estabelecia as diretrizes acerca dos mandatos e das candidaturas. Mencionou que a 

Justiça Eleitoral também assegurava que os suplentes assumissem os mandatos e registrou 

que tanto o edil Fernando Dantas Torres (PSD) quanto o Deputado Estadual Ângelo 

Almeida foram suplentes em outra oportunidade. Externou que não aceitaria que 

humilhassem a si e aos vereadores Fabiano Nascimento de Souza (MDB) e Petrônio 

Oliveira Lima (REP) nesta Casa. Mencionou que, na Sessão anterior, a vereadora Eremita 

Mota de Araújo (PSDB) disse que tinha pena de si. Salientou que a referida parlamentar 

não deveria se preocupar consigo, mas sim com seu filho, ao relatar que estudou na escola 

na qual ela fora gestora. Enunciou que seus pares não deveriam discriminar os suplentes 

neste Legislativo. Disse que considerava a vereadora mencionada e que, em outras 

oportunidades, ouvira muitos conselhos dela. Relatou que os parlamentares deveriam 

trabalhar a favor da população feirense, sem tecer comentários ofensivos aos colegas 

parlamentares. Ao concluir seu pronunciamento, exteriorizou que não obteve recursos de 

emendas partidárias para convocar candidatos a lhe apoiarem nas últimas eleições. Em Pela 

Ordem, a vereadora Eremita Mota de Araújo (PSDB) registrou que tinha dó do edil Luiz 

Augusto de Jesus (DEM) porque este, em todos os mandatos, passava os quatro anos 

fazendo o que era solicitado pelo Prefeito Municipal. Na sequência, o vereador Josse 

Paulo Pereira Barbosa (PSC) mencionou que um profissional de imprensa, 

constantemente, se pronunciava contra si e solicitou respeito. Declarou que respeitava todos 

para haver reciprocidade, mas salientou que não aceitava que ninguém tentasse ofender sua 

imagem. Relatou que o primeiro caso da variante Delta na Bahia foi registrado em Feira de 

Santana mesmo com a intensificação da campanha de vacinação neste município. Em Pela 

Ordem, o edil Flávio Arruda Morais (PSB) transferiu seu tempo de pronunciamento ao 

orador à tribuna. Prosseguindo, o vereador Josse Paulo Pereira Barbosa (PSC) exteriorizou 

que acreditava no provérbio popular “quem com ferro fere, com ferro será ferido” e 

conclamou a população para se vacinar de modo a impedir os avanços da Covid-19 e da 

variante Delta. Exprimiu que o Secretário Municipal de Saúde, Sr. Marcelo Moncorvo 

Britto, mudara seu posicionamento e, atualmente, Feira de Santana destacava-se por conta 

dos avanços na campanha de vacinação. Relatou que a variante Delta era preocupante e, por 

isso, a sociedade deveria se vacinar e seguir com os protocolos de segurança estabelecidos 

pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Conclamou os habitantes do distrito de 
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Jaguara para se vacinarem e expôs que a imprensa feirense era séria e comprometida, no 

entanto, alguns profissionais agiam de maneira duvidosa. Ao concluir seu discurso, 

registrou que os parlamentares e esta Casa mereciam respeito e enunciou que um 

profissional de imprensa disseminava informações equivocadas sobre si apenas porque 

algumas pessoas, ligadas ao seu mandato, foram nomeadas como agentes distritais no 

distrito supracitado. Em Questão de Ordem, o edil Jurandy da Cruz Carvalho (PL) 

mencionou que ficaria feliz se o vereador Josse Paulo Pereira Barbosa (PSC) se aliasse aos 

parlamentares da base governista. Logo após, o parlamentar Luiz Ferreira Dias (PROS) 

exteriorizou que a população e a saúde em Feira de Santana clamavam por socorro. 

Conclamou o Secretário Municipal de Saúde, Sr. Marcelo Moncorvo Britto, e o Prefeito 

Colbert Martins da Silva Filho para viabilizarem, nas unidades de saúde municipais, 

médicos especialistas em cardiologia, angiologia e neurologia. Destacou que havia sete 

policlínicas e três unidades de pronto atendimento (UPAs) neste município, entretanto, 

muitas pessoas ainda esperavam pelo sistema de regulação enquanto sofriam. Ressaltou que 

a administração pública municipal deveria se atentar às necessidades da população feirense 

porque muitas pessoas estavam arrecadando dinheiro para pagar uma consulta particular 

pelo fato de não haver as especialidades mencionadas nas unidades de saúde do município. 

Em Pela Ordem, o edil Josse Paulo Pereira Barbosa (PSC) registrou a presença do 

vereador licenciado e Secretário Municipal de Serviços Públicos, Sr. Eliziário Ribeiro, 

neste Plenário. Dando continuidade ao pronunciamento, o orador à tribuna disse que o 

Prefeito Colbert Martins da Silva Filho, enquanto médico, deveria atender nas unidades de 

saúde deste município para beneficiar a população e registrou que o ex-Prefeito Tarcízio 

Pimenta, mesmo em meio ao seu mandato, operava pacientes na Casa de Saúde Santana. 

Conclamou o Prefeito Municipal para se atentar às necessidades dos cidadãos feirenses. Em 

aparte, o edil Edvaldo Lima dos Santos (MDB). Ao finalizar seu discurso, o edil Luiz 

Ferreira Dias (PROS) mencionou a necessidade de ser viabilizado um Hospital Municipal 

em Feira de Santana ao citar a construção do Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA) 

III. Em Pela Ordem, o edil Edvaldo Lima dos Santos (MDB) congratulou o jornalista 

Paulo José por completar mais um ano de vida neste dia. Na sequência, o vereador 

Emerson Costa dos Santos (DC) disse que pretendia se pronunciar, nesta Sessão, acerca 

da Superintendência Municipal de Trânsito (SMT), no entanto, não podia deixar de 

comentar sobre uma matéria veiculada, neste dia, no site O Protagonista. Referiu-se ao 

pronunciamento do edil Fernando Dantas Torres (PSD) sobre a contratação por 

inexigibilidade de licitação, no valor de cento e vinte mil reais, de uma empresa de 

consultoria advocatícia para prestar serviços à Procuradoria Geral do Município. Declarou 
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que a referida contratação foi publicada no Diário Oficial Eletrônico nesta data. Em 

seguida, exteriorizou que, na referida matéria, havia a denúncia de que o Secretário 

Municipal de Saúde, Sr. Marcelo Moncorvo Britto, fez uso de um carro de luxo pago pela 

Prefeitura Municipal e salientou que o custo relativo ao aluguel do veículo era alto. Leu 

trechos da matéria supracitada, na qual expuseram que a edição do Diário Oficial 

Eletrônico, publicada neste dia, apresentava o Aditivo nº 159-2021-05AC. C, referente à 

locação de quatro veículos do tipo caminhonete cabine dupla para conduzir o referido 

secretário de Salvador a Feira de Santana por este residir na capital baiana. Salientou que o 

valor total do referido aditivo era de quarenta e seis mil e oitocentos reais e destinava-se aos 

custeios do aluguel utilizado para servir, particularmente, ao secretário supracitado. 

Destacou, ainda, que os demais secretários municipais utilizavam carros modestos e 

registrou que tal situação se configurava em um absurdo. Exprimiu que a Comissão de 

Saúde, Assistência Social e Desporto desta Casa deveria elaborar um Requerimento para 

solicitar esclarecimentos acerca da situação e conclamou a imprensa feirense para apurar as 

informações. Declarou que, no dia anterior, ficou triste ao ouvir o pronunciamento do 

vereador José da Costa Correia Filho (PATRI) porque este declarou que os vereadores 

licenciados deveriam retornar a esta Casa. Salientou que admirava o edil Luiz Augusto de 

Jesus (DEM) e registrou que o edil José da Costa Correia Filho (PATRI) postou, nas redes 

sociais, uma foto que dizia que, além dele, apenas três vereadores lutavam por Feira de 

Santana, sendo eles: Jurandy da Cruz Carvalho (PL), Valdemir da Silva Santos (PV) e 

Pedro Américo de Santana Silva Lopes (DEM). Ao tecer suas considerações finais, disse 

que a imprensa deveria buscar respostas sobre o aluguel dos veículos mencionados. 

Posteriormente, o edil José da Costa Correia Filho (PATRI) declarou que os suplentes 

desta Casa ficaram magoados com o pronunciamento feito por si porque alguns de seus 

pares o deturparam. Disse que, na verdade, sua intenção era solicitar mais respeito neste 

parlamento e que, se preciso fosse, convocaria os vereadores licenciados. Enunciou que, 

constantemente, solicitava que o Código de Ética e o Regimento Interno fossem 

respeitados, assim como os suplentes desta legislatura. Relatou que era difícil rebater os 

discursos do Presidente deste Legislativo, edil Fernando Dantas Torres, e salientou que, 

quando o vereador Luiz Augusto de Jesus (DEM) se pronunciava à tribuna, tentava 

defender a si e explicar as ações do Governo Municipal. Mencionou que o Presidente 

interpretou fatos da administração pública municipal de maneira equivocada. Em aparte, o 

vereador Josse Paulo Pereira Barbosa (PSC). Ao finalizar seu pronunciamento, o orador à 

tribuna mencionou que aliados do referido edil foram nomeados pela Prefeitura Municipal 

como agentes distritais e, por conta disto, o vereador mencionado poderia apoiar a base 
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governista nesta Casa. Em seguida, o parlamentar Petrônio Oliveira Lima (REP) 

destacou que não se incomodava em ser chamado de suplente e externou que não faria uso 

da palavra à tribuna para, a todo o momento, discorrer sobre isto. Registrou que convidou o 

Secretário Municipal de Serviços Públicos, Sr. Eliziário Ribeiro, para vir a esta Casa e 

relatou que atuará como vereador até o término do prazo estabelecido pela Justiça Eleitoral. 

Salientou que os suplentes deste Legislativo trabalhavam a favor da população feirense e 

destacou que a sociedade esperava isto tanto dos vereadores de mandato, quanto dos 

suplentes. Ressaltou que atuava, efetivamente, para que, nas próximas eleições, se fosse o 

desejo da população, retornar a esta Casa como vereador. Enunciou que jamais 

discriminaria um suplente. Exprimiu que o Presidente desta Casa, em sua vida política, fora 

suplente. Declarou que a população esperava por ações dos vereadores e referiu-se ao 

pronunciamento do edil Edvaldo Lima dos Santos (MDB) ao expor que a Rua Medeiros 

Neto, no bairro Tomba, passou por recuperação asfáltica, assim como outras localidades 

foram beneficiadas por ações da Secretaria Municipal de Serviços Públicos. Exteriorizou 

que trabalhava muito para assegurar melhorias à população e enalteceu o vereador 

licenciado e secretário municipal Eliziário Ribeiro, bem como o partido Republicanos. Por 

fim, enunciou que estava comprometido com Feira de Santana e que se encontrava nesta 

Casa para prestar serviços à população. Em Pela Ordem, o edil Petrônio Oliveira Lima 

(REP) registrou que não dividia seu salário com ninguém. Neste momento, o Presidente 

desta Casa exteriorizou que, quando foi suplente, obteve sessenta e sete mil votos nas 

eleições. Em Pela Ordem, o parlamentar Edvaldo Lima dos Santos (MDB) mencionou seu 

discurso nesta Sessão e congratulou o vereador Petrônio Oliveira Lima (REP) por ter 

solicitado ao Secretário Municipal de Serviços Públicos a realização de ações no bairro 

Tomba, no entanto, registrou que a Prefeitura Municipal não atendera às Indicações que 

solicitavam benfeitorias no bairro mencionado, as quais eram de sua autoria, bem como do 

edil Luiz Ferreira Dias (PROS) e demais parlamentares que lutavam pelo direito da 

população feirense. Registrou, por fim, que alguns vereadores estavam sendo favorecidos 

através de “barganhas” políticas. Posteriormente, o edil Pedro Cícero Marcenio Silva 

(CDN) disse ter ficado assustado com o pronunciamento do parlamentar Emerson Costa 

dos Santos (DC) sobre o Secretário Municipal de Saúde. Salientou que, se o Prefeito 

Municipal destinasse o valor referente ao aluguel dos veículos à Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Social (Sedeso), poderia aplacar a fome da população porque muitos 

estavam desempregados e alguns passavam fome. Criticou a locação de veículos para 

locomoção do Secretário Municipal de Saúde. Em seguida, referiu-se à distribuição de 

vacinas ao destacar que o povo cobrava a aplicação destas nos postos de saúde e mencionou 
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que, juntamente com o vereador Petrônio Oliveira Lima (REP), esteve na unidade de saúde 

do Conjunto Viveiros. Indagou o porquê de o Secretário Municipal de Saúde, Sr. Marcelo 

Moncorvo Britto, não comparecer nesta Casa a fim de prestar esclarecimentos para a 

população no que diz respeito à falta de vacinas. Registrou que elaborara um Requerimento 

que solicitava a presença do referido secretário neste Parlamento com o objetivo de dirimir 

dúvidas e exteriorizou que as pessoas enfrentavam dificuldades no que concernia à 

vacinação porque estas não eram encaminhadas aos postos de saúde. Por fim, disse que 

uma enfermeira da referida unidade de saúde imputou a culpa da falta de vacinas aos 

vereadores e ressaltou que ninguém conseguia dialogar com o secretário supracitado. Na 

sequência, o parlamentar Ivamberg dos Santos Lima (PT) destacou a falta de cuidado 

que o Governo Municipal dispensava à população de Feira de Santana e, em seguida, 

mencionou que, na semana passada, esteve no bairro Feira X, na Rua Macário Cerqueira, 

oportunidade na qual percebeu a situação de abandono da região. Criticou a questão relativa 

à pavimentação da rua supracitada, na qual um córrego se encontrava a céu aberto. Refletiu 

acerca da importância de os parlamentares denunciarem à tribuna as situações de modo a 

assegurar melhorias para o município e discorreu sobre as atribuições dos vereadores. 

Conclamou o Prefeito Municipal para cuidar melhor deste município e ressaltou que não 

era possível permitir que pessoas tivessem que conviver próximo a um córrego onde o lixo 

predominava, assim como insetos e animais peçonhentos. Disse que a administração 

pública municipal negligenciava a população, pois o município estava abandonado e expôs 

que, recentemente, denunciou a situação de um córrego no bairro Mangabeira, no entanto, 

nada fora feito para solucionar a situação. Enunciou que era necessário denunciar e cobrar 

melhorias à Prefeitura Municipal e exteriorizou que, se o Prefeito Colbert Martins da Silva 

Filho se atentasse às Indicações propostas pelos parlamentares desta Casa, a situação em 

Feira de Santana seria melhor. Por fim, destacou que todos deveriam lutar contra a atual 

gestão. Em Pela Ordem, o vereador Luiz Augusto de Jesus (DEM) solicitou sua inscrição 

no momento destinado às Explicações Pessoais. Em Pela Ordem, o parlamentar Fabiano 

Nascimento de Souza (MDB) também solicitou sua inscrição nas Explicações Pessoais. Em 

Pela Ordem, o edil Jhonatas Lima Monteiro (PSOL) registrou que o momento não era 

propício para inscrições em Explicações Pessoais. Posteriormente, o vereador Jhonatas 

Lima Monteiro (PSOL) abordou a questão relativa ao retorno, desordenado, das aulas 

neste município, tanto na rede municipal, quanto na rede estadual, e salientou que podia 

fazer tal assertiva porque acompanhou, bem como discutiu com a Secretária Municipal de 

Educação, Srª Anaci Paim, a retomada das atividades presenciais nas unidades de ensino. 

Declarou que, no dia doze de julho do corrente ano, a Prefeitura Municipal publicou o 
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Decreto nº 12.231/2021, que autorizava a retomada das aulas presenciais na rede particular 

de ensino a partir do dia dezenove e estabeleceu o dia vinte e seis como prazo para 

definição dos protocolos e criação de uma comissão para defini-los de forma segura. 

Relatou que, no entanto, a administração pública municipal descumpriu tal prazo e, no dia 

seis de agosto do ano em curso, publicou uma Portaria para criar a comissão supracitada. 

Registrou que, no dia doze de agosto, houve uma Sessão Especial nesta Casa, a qual contou 

com a presença da Secretária Municipal de Educação, oportunidade na qual os presentes 

alegaram os problemas relativos à retomada das aulas presenciais, bem como a secretária 

mencionada teceu os devidos esclarecimentos e mencionou os protocolos de biosseguranças 

que seriam adotados. Enunciou que, quando as aulas foram retomadas, a realidade foi 

diferente e estudantes, docentes e discentes relataram como estas ocorreram sem que as 

demandas existentes tivessem sido, de fato, sanadas. Exteriorizou que, por conta do retorno 

caótico das aulas presenciais, a referida secretária concedeu diversas entrevistas para 

prestar esclarecimentos. Disse que, na última segunda-feira, ingressou com uma 

representação no Ministério Público Estadual contra o Prefeito Colbert Martins da Silva 

Filho e a Secretária Municipal de Educação, Srª Anaci Paim, também citando a Diretora do 

Núcleo Territorial de Educação - NTE, Professora Celinalva Paim, por conta dos muitos 

problemas vislumbrados. Desafiou seus pares da base governista a falarem sobre a questão 

e externou que também solicitara a fiscalização da rede estadual de ensino, bem como a 

abertura de um inquérito civil contra o Prefeito Municipal e a Secretária Municipal de 

Educação. Ao finalizar seu discurso, declarou que esperaria pelo pronunciamento do 

Ministério Público para que as autoridades competentes fossem responsabilizadas. Em Pela 

Ordem, o vereador Josse Paulo Pereira Barbosa (PSC) solicitou que a presente Sessão 

fosse suspensa por alguns minutos para uma reunião entre os membros da Mesa Diretiva, o 

que foi acatado pelo Presidente desta Casa. Sendo assim, a presente Sessão foi suspensa por 

vinte minutos. Reaberta a Sessão, o Presidente desta Casa, edil Fernando Dantas Torres, 

informou que os edis que solicitaram fazer uso da palavra em Explicações Pessoais 

declinaram de suas inscrições e nomeou uma Comissão Especial, composta pelos edis José 

da Costa Correia Filho (PATRI), Pedro Cícero Marcenio Silva (CDN) e Valdemir da Silva 

Santos (PV) para exarar Parecer ao Projeto de Decreto Legislativo nº 011/2021, de autoria 

do vereador Flávio Arruda Morais. Em Pela Ordem¸ o vereador Josse Paulo Pereira 

Barbosa (PSC) justificou sua ausência na Sessão anterior e informou que apresentará o 

devido Atestado Médico. Nada mais havendo por tratar, o Presidente deste Legislativo, edil 

Fernando Dantas Torres, declarou encerrada a presente Sessão, às onze horas e vinte e 

quatro minutos, sendo convocada outra para amanhã, dia dois de setembro do ano em 
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curso, à hora regimental, com a seguinte pauta: <O que houver>. 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.       

 


