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Ata da 115ª Sessão Ordinária da Câmara 

Municipal de Feira de Santana, Estado da 

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

da 19ª Legislatura, realizada no dia 1º de 

novembro de 2022. 

 

Ao primeiro dia do mês de novembro 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 centésima décima quinta 

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

Legislatura, na qual, à exceção dos parlamentares José da Costa Correia Filho e Sílvio de 

Oliveira Dias, 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 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 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 vereador 

Ivamberg dos Santos Lima 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. 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: <Pareceres nºs 066 e 067/2022, ambos exarados pela 

Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização – CFOF, opinando, respectivamente, pelo 

deferimento da tramitação dos Projetos de Lei nºs 098 e 084/2022, ambos de autoria do 

Poder Executivo Municipal. Parecer nº 001/2022, exarado pela Comissão de Obras, 

Urbanismo, Infraestrutura Municipal, Agricultura e Meio Ambiente, opinando pelo 

deferimento da tramitação do Projeto de Lei nº 094/2022, de iniciativa do vereador 

Ivamberg dos Santos Lima. Requerimento nº 243/2022, de coautoria dos vereadores 

Jhonatas Lima Monteiro, Ivamberg dos Santos Lima e Silvio de Oliveira Dias. Indicações 

nºs 1.321 a 1.327/2022, de autoria dos vereadores Luciane Aparecida Silva Brito Vieira, 

Valdemir da Silva Santos e Silvio de Oliveira Dias. Correspondências: Ofício SMT nº 

085/2022, datado de 24 de outubro do ano em curso e assinado pelo Sr. Cleudson Santos 
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Almeida, Superintendente Municipal de Trânsito, encaminhando documentação relativa à 

Receita e Despesa do referido órgão, referente ao mês de setembro de 2022. Ofício 

Executivo nº 081/2022, datado do dia 21 de outubro do corrente ano e assinado pelo Sr. 

Jairo Alfredo Carneiro Filho, Diretor-Presidente Interino da Diretoria Executiva da 

Fundação Municipal de Tecnologia da Informação, Telecomunicações e Cultura Egberto 

Tavares Costa-FUNTITEC, encaminhando documentação relativa à prestação de Contas da 

supracitada fundação, referente ao mês de setembro de 2022>. Neste momento, a primeira 

Secretária desta Casa, parlamentar Luciane Aparecida Silva Brito Vieira, assumiu o 

comando da Mesa Diretiva. No Horário das Lideranças Partidárias, a vereadora 

Eremita Mota de Araújo (PSDB) agradeceu aos demais parlamentares que apoiaram o 

candidato a Governador do Estado da Bahia pelo União Brasil, Sr. ACM Neto, e disse que 

participou, ativamente, da campanha deste no último pleito eleitoral. Destacou que muitos 

feirenses trabalharam, arduamente, na campanha do referido candidato e registrou que, 

apesar de este não ter tido êxito, obteve uma quantidade expressiva de votos em todo o 

estado. Afirmou que as últimas eleições demonstraram que metade dos eleitores baianos 

não estava satisfeita com a gestão petista no Governo do Estado, bem como vislumbrava a 

necessidade de mudança na administração pública. Salientou esperar que o futuro 

Governador Jerônimo Rodrigues, eleito para atuar na gestão deste estado nos próximos 

quatro anos, promova a mudança necessária na administração pública estadual a fim de 

atender às demandas dos eleitores baianos. Frisou que cerca de cinquenta e oito por cento 

dos eleitores feirenses destinaram voto ao candidato ACM Neto e comentou, brevemente, 

sobre a polarização das últimas eleições, o que, para si, demonstrava a insatisfação do povo 

com a gestão atual. Declarou que o próximo governador deverá trabalhar para beneficiar 

toda a população e ressaltou que, em Feira de Santana, se fazia necessário acabar com 

qualquer tipo de discriminação. Congratulou sua equipe, bem como a todos os vereadores 

que se empenharam a fim de conseguir votos para o candidato ACM Neto, e externou que o 

processo eleitoral era democrático e legítimo. Por fim, declarou que o futuro Governador 

do Estado da Bahia deveria refletir acerca das porcentagens nas últimas eleições para notar 

o que precisava ser reparado, nos próximos anos, no Poder Executivo Estadual. 

Posteriormente, o edil Edvaldo Lima dos Santos (MDB) afirmou que, após as eleições, 

era necessário promover a paz e declarou que, durante o período eleitoral, fez o que pôde 

para assegurar a reeleição do Presidente Jair Messias Bolsonaro. Salientou que este 

defendia os valores cristãos e da família, no entanto, por conta da polarização deste país, o 

futuro Presidente Luiz Inácio Lula da Silva teve êxito no segundo turno das eleições. Logo 

após, fez a leitura de um discurso, no qual parabenizava a gestão do Presidente Jair Messias 
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Bolsonaro e afirmava que este, nos últimos quatro anos, lutou, arduamente, pelo Brasil, ao 

contrário do futuro presidente mencionado, que obteve apoio de diversas autoridades e, 

sobretudo, da imprensa, a qual, para si, não veiculava a realidade. Afirmou que o Presidente 

Jair Messias Bolsonaro lutou sozinho contra o sistema vigente ao longo da campanha 

eleitoral e, apesar das adversidades, obteve 49,1% dos votos válidos enquanto o futuro 

presidente supracitado conseguiu 50,9%. Disse que, como cristão, tinha o dever de orar por 

todos, de modo que permaneceria orando pelo futuro presidente mencionado e pela nação. 

Informou que o Presidente da Argentina, Alberto Fernández, estava no Brasil e questionou 

se este tinha o objetivo de solicitar ajuda ao seu país devido à inflação ao destacar que, se 

sua motivação fosse parabenizar o futuro Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, uma ligação 

bastaria. Declarou que os detentos comemoravam o êxito do futuro presidente mencionado 

e registrou que, após o resultado do segundo turno das eleições, foi possível notar que, no 

Brasil, “o crime compensa”. Frisou que era necessário unir esta nação, entretanto, ressaltou 

que era impossível garantir isto em meio à polarização política. Por fim, abençoou a 

população brasileira e o futuro Presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Durante o 

pronunciamento do orador à tribuna, o Presidente desta Casa, edil Fernando Dantas Torres, 

assumiu o comando da Mesa Diretiva e, na sequência, o transferiu ao vereador Ivamberg 

dos Santos Lima. Em seguida, o parlamentar Fernando Dantas Torres (PSD) referiu-se 

ao edil Marcos Antônio dos Santos Lima (UB) ao dizer que o candidato ACM Neto perdeu 

as eleições devido à arrogância. Em aparte, o vereador Marcos Antônio dos Santos Lima 

(UB). Dando continuidade ao seu pronunciamento, o orador à tribuna lembrou que o futuro 

Governador Jerônimo Rodrigues obteve quatrocentos e setenta mil votos a mais que o 

candidato ACM Neto. Referiu-se ao parlamentar Edvaldo Lima dos Santos (MDB) ao 

registrar esperar que os pastores deste país orassem pelo futuro Presidente Luiz Inácio Lula 

da Silva, bem como pelas autoridades constituídas por Deus a fim de seguir o que estava 

escrito na Bíblia Sagrada. Destacou que alguns pastores eram beneficiados pelo Presidente 

Jair Messias Bolsonaro e teceu comentários críticos ao fato de este ter se isolado 

politicamente. Comentou sobre a manifestação dos caminhoneiros e salientou que estes 

deveriam parar de bloquear as rodovias. Recomendou que a agenda política priorizasse a 

saúde, a educação, a economia e a segurança pública. Lembrou que, durante as últimas 

eleições, o Governador Rui Costa disponibilizou cento e trinta e oito viaturas para Feira de 

Santana e mencionou o repórter Elias Lúcio. Disse que os três maiores vitoriosos das 

últimas eleições foram o Governador Rui Costa, o futuro Governador Jerônimo Rodrigues e 

o Senador Otto Alencar. Destacou que, com isto, o candidato ACM Neto, o ex-Prefeito José 

Ronaldo de Carvalho e o ex-Vice-Governador João Leão foram derrotados no último pleito 
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eleitoral. Teceu comentários críticos ao referido ex-Vice-Governador e referiu-se ao ex-

Prefeito José Ronaldo de Carvalho ao dizer que este tinha um histórico de traição política, o 

que pôde ser confirmado após o abandono eleitoral e consequente derrota do candidato a 

Deputado Federal José Francisco Pinto. Ao concluir seu pronunciamento, registrou que os 

traidores tinham que arcar com as consequências de seus atos. Neste momento, o Presidente 

desta Casa, edil Fernando Dantas Torres, assumiu o comando da Mesa Diretiva. 

Posteriormente, o vereador Ivamberg dos Santos Lima (PT) disse que estava 

emocionado porque, no segundo turno das eleições, o amor venceu o ódio apesar de todos 

os obstáculos que surgiram ao longo da campanha do futuro Presidente Luiz Inácio Lula da 

Silva. Destacou que a Polícia Rodoviária Federal – PRF realizou cerca de quinhentas e 

dezenove operações no último domingo, o que, para si, representou a tentativa de obstruir 

as estradas e impedir que algumas pessoas votassem. Disse que uma juíza deste município 

liberou os veículos para a zona rural às dezesseis horas do último domingo e externou que, 

apesar das adversidades, o futuro Presidente Luiz Inácio Lula da Silva teve êxito nas 

eleições. Mencionou trechos bíblicos e referiu-se ao pronunciamento do orador que lhe 

antecedeu à tribuna ao afirmar que aqueles que acreditavam em Deus reconheciam a vitória 

do futuro presidente mencionado. Registrou que este foi eleito pela vontade de Deus e do 

povo. Expôs que não havia vitória sem luta e que a campanha do futuro presidente 

mencionado foi fundamental para combater as fake news. Citou o discurso proferido pelo 

futuro Presidente Luiz Inácio Lula da Silva após o resultado do segundo turno das eleições 

e comentou sobre a importância da união. Registrou que, até o presente momento, o 

Presidente Jair Messias Bolsonaro não se pronunciou sobre o resultado das eleições e, em 

seguida, afirmou que a Noruega disponibilizou cerca de dois bilhões e meio de reais para a 

Amazônia por acreditar na competência do futuro presidente supracitado. Salientou que 

gestores de outros países acreditavam no trabalho deste e expôs que, no próximo ano, o 

Brasil seguirá em crescimento. Disse, ainda, que o futuro presidente mencionado tinha 

prestígio no cenário mundial, no entanto, muitos o denominavam de ladrão apesar de este 

fazer questão de restabelecer as relações internacionais. Comentou sobre o fato de o 

candidato Jerônimo Rodrigues ter tido êxito nas últimas eleições e expôs que, enquanto 

educador, este terá sensibilidade ao atuar como Governador do Estado da Bahia nos 

próximos quatro anos. Agradeceu a todas as pessoas que destinaram votos aos candidatos 

do “Time de Lula” e salientou que os componentes deste eram a melhor escolha para o 

país. Salientou que os políticos petistas seguiriam lutando pelo desenvolvimento da Bahia e 

do Brasil a fim de superar os obstáculos, bem como discorreu sobre o fato de o processo 

eleitoral ser democrático. Por fim, congratulou o Ministro Alexandre de Moraes, do 
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Supremo Tribunal Federal – STF, pelo trabalho prestado ao longo do processo eleitoral. Na 

sequência, o vereador Emerson Costa dos Santos (DC) afirmou que, neste dia, era 

possível notar o sorriso da classe trabalhadora por conta da eleição do futuro Presidente 

Luiz Inácio Lula da Silva. Disse que, ao ser questionado sobre quem teria êxito no segundo 

turno das eleições, declarou que seria o futuro presidente supracitado porque este tinha o 

apoio do povo. Registrou que o futuro Governador Jerônimo Rodrigues também teve êxito 

no segundo turno das eleições por conta do trabalho consistente do denominado “Time de 

Lula” e mencionou o Governador Rui Costa, o Senador Otto Alencar, o ex-Governador 

Jacques Wagner e o referido futuro presidente. Ressaltou que o candidato ACM Neto não 

contou com o apoio de figuras de destaque neste estado e frisou que o ex-Prefeito José 

Ronaldo de Carvalho não foi escolhido como vice-governador daquele, o que, para si, 

demonstrava traição. Ressaltou acreditar que, após seu primeiro mandato como governador, 

Jerônimo Rodrigues será aclamado pela população baiana, de modo que será reeleito. 

Mencionou, ainda, o Governador Rui Costa e salientou que as últimas eleições poderiam 

servir como um “alerta” para o Governo Municipal, pois, para ter êxito, se fazia necessário 

trabalhar em grupo. Registrou que, em um vídeo que circulava nas redes sociais, um 

vereador desta Casa tecia comentários críticos ao Prefeito Colbert Martins da Silva Filho. 

Destacou que era necessário promover a paz e declarou que, felizmente, todos os 

candidatos apoiados por si tiveram êxito nas últimas eleições. Por fim, disse que estava 

alegre por ter apoiado os candidatos petistas. Logo após, o edil Jurandy da Cruz 

Carvalho (PL) agradeceu a todas as pessoas que apoiaram o candidato ACM Neto e 

mencionou os vereadores da bancada governista desta Casa, o futuro Deputado Estadual 

Pablo Roberto, bem como a vereadora Eremita Mota de Araújo (PSDB) e seu filho Yuri ao 

registrar que estes trabalharam, efetivamente, a fim de conseguir votos para aquele. Disse 

que o referido candidato obteve cerca de sessenta e três mil votos a mais que o futuro 

Governador Jerônimo Rodrigues em Feira de Santana e salientou que os políticos do grupo 

deste deveriam refletir se a educação e a saúde careciam de maior atenção. Registrou que os 

componentes do grupo petista deveriam tentar entender o motivo pelo qual perderam neste 

município no que concernia à quantidade de votos válidos nas últimas eleições e destacou 

que diversos vídeos circulavam nas redes sociais e evidenciavam as “falcatruas” do Partido 

dos Trabalhadores – PT neste estado. Em seguida, congratulou o Governador Rui Costa, 

bem como o futuro Governador Jerônimo Rodrigues, ao clamar a Deus para que estes 

fossem abençoados e que o futuro Presidente Luiz Inácio Lula da Silva fizesse uma boa 

gestão à frente do Poder Executivo Federal. Destacou que, enquanto brasileiro, desejava o 

melhor para esta nação e expôs que conhecia o referido futuro governador e sua esposa. 
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Expressou o seu desejo de que o futuro Governador Jerônimo Rodrigues resolva os 

problemas relativos à segurança pública, à educação e ao sistema de regulação neste estado. 

Disse que a polarização das eleições deste ano demonstrava que algo precisava ser 

modificado na gestão pública. Ao concluir seu pronunciamento, afirmou que, no dia 

anterior, diversas pessoas lhe procuraram para se queixar sobre a falta de vagas para 

transferência de pacientes através do sistema de regulação deste estado. Em seguida, o 

parlamentar Josse Paulo Pereira Barbosa (PSC) referiu-se à senhora “Maleia”, 

representante do conjunto Feira IX, a qual estava presente na galeria desta Casa e, logo 

após, comentou sobre a vitória, no segundo turno das eleições, do futuro Governador 

Jerônimo Rodrigues e do futuro Presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Logo após, 

mencionou a fisioterapeuta “Edcarla”, funcionária do Hospital Dom Pedro de Alcântara – 

HDPA, ao chamar atenção do coordenador da referida unidade de saúde pela maneira como 

a referida profissional tratava os pacientes. Elogiou a gestão do médico Rodrigo Matos e 

repudiou o comportamento da profissional supracitada ao reiterar que esta tratava os 

pacientes com desprezo. Em seguida, comentou, novamente, sobre o resultado das últimas 

eleições ao afirmar que apenas aqueles que trabalhavam em grupo tinham êxito. Relatou 

que o Governador Rui Costa e o futuro Governador Jerônimo Rodrigues contavam com o 

apoio da população baiana, bem como elogiou o trabalho prestado pelo edil Fernando 

Dantas Torres, Presidente desta Casa, no que concernia à campanha eleitoral do 

denominado “Time de Lula”. Teceu comentários críticos ao Prefeito Colbert Martins da 

Silva Filho e afirmou que, apesar de este alegar que não havia dinheiro para pagar os 

salários dos servidores municipais, a Prefeitura possuía os devidos recursos financeiros. 

Relatou que, recentemente, um vídeo no qual o vereador José da Costa Correia Filho 

(PATRI) tecia comentários críticos ao Prefeito Municipal foi fortemente divulgado nas 

redes sociais. Destacou que os vereadores Jurandy da Cruz Carvalho (PL), Valdemir da 

Silva Santos (PV) e José Marques de Messias (UB) tinham a mesma opinião daquele. 

Referiu-se ao candidato a Deputado Federal José Francisco Pinto ao dizer que este foi 

traído pelo grupo do Prefeito Colbert Martins da Silva Filho. Externou que o próximo 

Prefeito Municipal de Feira de Santana será eleito apenas se fizer parte de um grupo 

político coeso.  Lembrou que, na eleição municipal anterior, o candidato José Neto achava 

que estava eleito como Prefeito Municipal por ter liderado o pleito no primeiro turno, no 

entanto, não obteve a quantidade de votos necessária para sua eleição no segundo turno. Por 

fim, elogiou as obras de recuperação asfáltica da estrada de Jaguara, bem como as de 

extensão da rede de abastecimento de água. Na sequência, o edil Marcos Antônio dos 

Santos Lima (UB) parabenizou o futuro Presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o futuro 
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Governador Jerônimo Rodrigues pelo êxito de ambos no segundo turno das eleições. 

Aproveitou a oportunidade para parabenizar o candidato ACM Neto por sua campanha e 

frisou que todos sabiam que seria uma eleição difícil. Externou que, apesar das 

adversidades, o referido candidato obteve uma quantidade expressiva de votos em grandes 

cidades e mencionou, como exemplo, Salvador, Feira de Santana, Alagoinhas e Vitória da 

Conquista. Ressaltou que, entretanto, o futuro Governador Jerônimo Rodrigues obteve 

maior número de votos em municípios menores por conta do apoio dos prefeitos. Afirmou 

esperar que o futuro governador mencionado conceda a devida atenção a Feira de Santana, 

sobretudo ao aeroporto, ao centro de convenções e às estradas. Salientou, ainda, que o 

referido futuro governador deveria trabalhar para todos, assim como o futuro Presidente 

Luiz Inácio Lula da Silva. Por fim, destacou que, por ter obtido uma quantidade expressiva 

de votos no Nordeste, o referido futuro presidente deveria conceder maior atenção à região. 

Durante o pronunciamento do orador à tribuna, a segunda Secretária desta Casa, vereadora 

Eremita Mota de Araújo, assumiu o comando da Mesa Diretiva. Posteriormente, o 

vereador Valdemir da Silva Santos (PV) referiu-se ao pronunciamento feito pelo 

parlamentar Fernando Dantas Torres (PSD) à tribuna ao relatar que os pastores brasileiros 

irão interceder não apenas pelo futuro Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mas por todos 

os brasileiros. Externou que a função da igreja era orar pela nação e pelas autoridades 

mesmo quando estas tinham um posicionamento ideológico contrário aos valores cristãos. 

Salientou que o Brasil precisava de paz e prosperidade e, em seguida, comentou que, em 

seu primeiro mandato como Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva foi, de certa 

forma, favorecido pela gestão do ex-Presidente Fernando Henrique Cardoso, que propiciou 

o posterior desenvolvimento econômico desta nação. Frisou que, no entanto, após dezesseis 

anos de gestão petista, o Brasil regrediu economicamente e, agora, quando os índices 

estavam em crescimento outra vez, o futuro presidente mencionado assumiria o Poder 

Executivo Federal. Externou que, no próximo ano, o Brasil crescerá exponencialmente e 

destacou que uma gestão não deveria ser avaliada por seus primeiros meses de atuação, mas 

sim pelos últimos e pelo legado a ser deixado. Expôs esperar que, no próximo pleito 

eleitoral, o futuro presente supracitado entregue a gestão de um país ainda em 

desenvolvimento expressivo. Reiterou que seguiria orando por esta nação e frisou que o 

futuro Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, para si, foi eleito pela minoria da população se 

levassem em consideração os votos brancos, nulos e aqueles destinados ao então Presidente 

Jair Messias Bolsonaro. Ressaltou que a maioria dos votos válidos assegurava o êxito de 

um candidato no processo eleitoral e disse que torcia por um Brasil melhor. Destacou que o 

candidato ACM Neto teve uma quantidade expressiva de votos, em Feira de Santana, no 
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segundo turno das últimas eleições e frisou que isto ocorreu devido à atuação do empresário 

Yuri, que trabalhou, arduamente, nas últimas semanas. Por fim, congratulou o referido 

empresário e enalteceu a liderança deste em Feira de Santana. Oportunamente, a segunda 

Secretária desta Casa, vereadora Eremita Mota de Araújo, no comando dos trabalhos 

legislativos, agradeceu aos vereadores que se empenharam no segundo turno das eleições, o 

que resultou em um aumento dos votos destinados ao candidato ACM Neto. Ao finalizar, 

destacou que a porcentagem obtida pelo referido candidato demonstrou que parte da 

população desejava uma mudança política na Bahia. Em Pela Ordem, o edil Edvaldo Lima 

dos Santos (MDB) registrou que fará oposição às gestões do futuro Governador Jerônimo 

Rodrigues e do futuro Presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Desejou que, nos próximos 

quatro anos, o futuro presidente mencionado acabe com a fome neste país, o que não 

conseguiu fazer em seus mandatos anteriores. Em resposta, a segunda Secretária desta 

Casa, vereadora Eremita Mota de Araújo, no comando dos trabalhos legislativos, lembrou 

que, em seu pronunciamento após o resultado do segundo turno das eleições, o futuro 

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que governará para todos. Neste momento, o 

Presidente deste Legislativo, edil Fernando Dantas Torres, assumiu o comando da Mesa 

Diretiva. Logo após, o parlamentar Jhonatas Lima Monteiro (PSOL), no tempo 

destinado à Liderança da Minoria, afirmou que, neste dia, era possível perceber a alegria 

coletiva após a derrota do Presidente Jair Messias Bolsonaro no segundo turno das eleições, 

o que representava a esperança para os brasileiros. Salientou que o êxito do futuro 

Governador Jerônimo Rodrigues e do futuro Presidente Luiz Inácio Lula da Silva 

simbolizava a vitória do povo e teceu comentários críticos ao Presidente da República. 

Declarou que, no futuro, ao ser questionado, terá orgulho de afirmar que, nas últimas 

eleições, apoiou aquilo que acreditava e afirmou que o último pleito eleitoral foi difícil. 

Mencionou as fake news veiculadas nos últimos meses, bem como as ações da PRF no 

último domingo, as quais, para si, tiveram motivações políticas. Destacou que os últimos 

quatro anos foram marcados por retrocesso e afirmou que, mesmo após a eleição do futuro 

presidente mencionado, haverá luta para assegurar o avanço e a conquista de direitos. Por 

fim, teceu comentários críticos ao Prefeito Colbert Martins da Silva Filho ao relatar que 

este não declarou, abertamente, seu apoio ao Presidente Jair Messias Bolsonaro, de modo 

que fez campanha velada para este. Na sequência, a segunda Secretária desta Casa, 

vereadora Eremita Mota de Araújo, assumiu o comando da Mesa Diretiva e, em seguida, o 

transferiu, momentaneamente, à primeira Secretária, parlamentar Luciane Aparecida Silva 

Brito Vieira, antes de reassumi-lo. No momento destinado ao Grande Expediente, o edil 

Fernando Dantas Torres (PSD) referiu-se ao pronunciamento do orador que lhe 
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antecedeu à tribuna ao destacar que a população feirense não teve conhecimento dos 

candidatos apoiados pelo Prefeito Colbert Martins da Silva Filho no segundo turno das 

eleições. Destacou ter ficado surpreso com o fato de este ter dito aos seus liderados que o 

voto era secreto. Em aparte, o vereador Jurandy da Cruz Carvalho (PL). Dando 

continuidade ao seu pronunciamento, o orador à tribuna externou que, mesmo antes do 

resultado do segundo turno, o candidato ACM Neto definiu quem assumiria a coordenação 

do Hospital Geral Clériston Andrade – HGCA e da Embasa, bem como escolheu um novo 

delegado regional, durante sua gestão caso fosse eleito como Governador do Estado da 

Bahia. Mencionou o Delegado Roberto Leal, Coordenador Regional de Polícia, ao enaltecer 

o trabalho deste no âmbito da segurança pública. Em aparte, o parlamentar José Carneiro 

Rocha (MDB). Ao prosseguir com seu discurso, o edil Fernando Dantas Torres (PSD) teceu 

críticas ao delegado regional escolhido pelo referido candidato, no entanto, salientou que 

não mencionaria o nome deste. Externou que o candidato ACM Neto esqueceu que a 

população era responsável por definir, nas urnas, seus representantes e expôs que a 

campanha deste custou cerca de trezentos milhões de reais apesar de seu patrimônio 

registrado não passar de quatorze milhões. Comentou sobre a poluição promovida durante a 

campanha do citado candidato por conta dos muitos papéis, adesivos e bandeiras 

espalhados pela cidade e externou que, para si, isto demonstrava uma possível corrupção 

antes mesmo do resultado das eleições. Em aparte, o vereador Jhonatas Lima Monteiro 

(PSOL) registrou que o candidato ACM Neto cometeu fraude na declaração racial, bem 

como no que concernia ao vínculo político. Dando continuidade ao seu pronunciamento, o 

orador à tribuna enunciou que muitos políticos esqueciam que a população era responsável 

por assegurar a eleição de candidatos e destacou que, no último pleito eleitoral, a Bahia 

evidenciou aos brasileiros a sua força. Disse que este estado foi fundamental para garantir a 

vitória do futuro Presidente Luiz Inácio Lula da Silva e comentou, brevemente, sobre 

índices relativos ao segundo turno das eleições. Frisou que, apesar das muitas críticas 

destinadas a este por parte da população, acreditava em sua idoneidade. Em seguida, 

registrou que, na semana anterior, o futuro Deputado Estadual Pablo Roberto lhe chamou 

de desequilibrado em um meio de comunicação porque se pronunciou à tribuna para dizer 

que o Prefeito Colbert Martins da Silva Filho nomeou diversas pessoas para atuar na 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social – Sedeso. Externou que, após a sua 

denúncia e por temer investigações, o Prefeito Municipal autorizou a realização de uma 

auditoria na referida secretaria para averiguar quem foi nomeado ou exonerado após as 

eleições. Disse que, por conta de esquemas de corrupção na Prefeitura Municipal, pode 

faltar dinheiro, a partir do mês de dezembro, para assegurar o pagamento dos profissionais 
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da área da saúde. Afirmou que o futuro deputado estadual mencionado lhe ofendeu apenas 

por ter feito questão de denunciar os fatos e aproveitou a oportunidade para criticá-lo. 

Comentou, brevemente, sobre a sua atuação na Secretaria Estadual de Desenvolvimento 

Urbano e expôs que o referido futuro deputado estadual, ao assumir cargos, sempre 

promovia a contratação de diversas pessoas sem a autorização do gestor público. Teceu 

comentários críticos ao Prefeito Colbert Martins da Silva Filho e salientou que este fazia 

questão de atribuir suas responsabilidades a terceiros. Referiu-se aos vereadores Jhonatas 

Lima Monteiro (PSOL), Luiz Ferreira Dias (AVANTE) e Flávio Arruda Morais (PSB) e 

ressaltou que, enquanto representante do povo, fazia questão de denunciar as ações 

indevidas da gestão pública municipal. Por fim, disponibilizou-se para debater com o futuro 

Deputado Estadual Pablo Roberto em um programa de rádio e afirmou que apresentaria as 

provas que possuía contra este. Neste momento, o Presidente desta Casa, edil Fernando 

Dantas Torres, assumiu o comando da Mesa Diretiva. Na sequência, o parlamentar José 

Carneiro Rocha (MDB) afirmou que, no segundo turno das eleições, votou nos candidatos 

Jair Messias Bolsonaro e ACM Neto com orgulho e convicção, pois acreditava que estes 

fariam o melhor para este estado. Frisou que, entretanto, era necessário respeitar o resultado 

das urnas e externou que a “máquina pública” foi utilizada pelos Governos Federal e 

Estadual no último pleito eleitoral. Oportunamente, o Presidente desta Casa, edil Fernando 

Dantas Torres, questionou se o orador à tribuna se referia ao futuro Deputado Estadual 

Pablo Roberto e afirmou que teve acesso a uma decisão do Ministério Público do Trabalho, 

a qual declarava que a Prefeitura Municipal fez uso da “máquina pública” nas eleições 

deste ano. Dando continuidade ao seu pronunciamento, o orador à tribuna declarou que 

vários candidatos tiveram êxito nas últimas eleições e destacou que o ex-Prefeito José 

Ronaldo de Carvalho não foi derrotado, pois provou sua liderança e contribuiu com a 

campanha do candidato ACM Neto ao conseguir uma quantidade de votos expressiva para 

este no segundo turno das eleições. Salientou que diversas pessoas atuaram, efetivamente, 

na campanha do referido candidato, de modo que este superou as expectativas ao obter 

cinquenta e dois mil votos a mais do que o futuro Governador Jerônimo Rodrigues neste 

município. Registrou que os candidatos Jair Bolsonaro e ACM Neto não tiveram êxito nas 

eleições por conta de suas próprias ações. Desejou ao futuro Governador Jerônimo 

Rodrigues e ao futuro Presidente Luiz Inácio Lula da Silva discernimento e bênçãos e, em 

seguida, referiu-se aos Projetos de Lei que tramitavam nesta Casa e versavam sobre a 

suplementação orçamentária. Destacou que as proposições eram de extrema relevância para 

este município e afirmou que, caso não fossem apreciadas, poderia faltar oxigênio no 

Hospital da Mulher. Questionou, ainda, quem seria responsabilizado por esta situação. 
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Registrou que, no dia vinte e quatro de agosto do ano em curso, a Prefeitura Municipal 

encaminhou para esta Casa o Projeto de Lei Ordinária nº 013/2022, no entanto, até o 

presente momento, este não foi colocado em pauta na Ordem do Dia. Disse que o mesmo 

ocorria com o Projeto de Lei Ordinária nº 017/2022, o qual foi encaminhado para esta Casa 

no dia seis de setembro. Mencionou, ainda, o Projeto de Lei Ordinária nº 018/2022, 

encaminhado para este Legislativo no dia doze de setembro, e os Projetos de Lei Ordinária 

nºs 019, 020 e 021/2022, todos encaminhados para esta Casa no dia dezesseis de setembro. 

Argumentou que o Presidente desta Casa, edil Fernando Dantas Torres, deveria colocar na 

pauta da Ordem do Dia os referidos projetos a fim de propiciar as devidas discussões, pois 

a população feirense, infelizmente, era a maior prejudicada em meio à situação. Em aparte, 

o edil Edvaldo Lima dos Santos (MDB). Ao concluir seu pronunciamento, o orador à 

tribuna afirmou que a Prefeitura Municipal estava à disposição para explicar a importância 

da referida suplementação orçamentária à população. Em Pela Ordem, o vereador Edvaldo 

Lima dos Santos (MDB) sugeriu que o Prefeito Colbert Martins da Silva Filho parasse de 

atacar esta Câmara de Vereadores e resolvesse tudo o que precisava com a imprensa. Em 

Pela Ordem, o edil José Carneiro Rocha (MDB) disse que nunca viu o vereador Edvaldo 

Lima dos Santos (MDB) defender qualquer ato do Governo Municipal nesta Casa. 

Posteriormente, o vereador Jurandy da Cruz Carvalho (PL) disse que, neste dia, o 

empresário José Francisco Pinto comentou, em um programa de rádio, que recebeu o apoio 

de alguns vereadores desta Casa, bem como do futuro Deputado Federal Gabriel Nunes, nas 

últimas eleições. Destacou que, nas duas últimas eleições, destinou seu voto para o 

Deputado Federal José Nunes e afirmou que este sempre destinava emendas parlamentares 

para este município. Externou que, recentemente, o referido deputado destinou quase cinco 

milhões de reais para Feira de Santana, bem como propiciou a aquisição de diversos 

equipamentos e ambulâncias. Registrou que o referido deputado trabalhava, efetivamente, 

por este município e comentou que o futuro Deputado Federal Gabriel Nunes dedicava-se, 

ao máximo, por Feira de Santana ao atender às demandas da população. Declarou, ainda, 

que este visitava Feira de Santana ao menos três vezes por semana e correspondia às 

expectativas das lideranças políticas, bem como dos políticos que apoiaram sua 

candidatura. Disse que o candidato José Francisco Pinto deveria ser grato ao povo feirense 

pelos trinta e cinco mil votos obtidos nas últimas eleições e referiu-se ao Presidente desta 

Casa, edil Fernando Dantas Torres, ao dizer que o êxito do futuro Deputado Estadual Pablo 

Roberto ocorreu por conta da dedicação da equipe deste. Ao tecer suas considerações 

finais, relatou que era necessário unir forças a fim de assegurar benefícios para Feira de 

Santana. Durante a Ordem do Dia, foram apreciadas as seguintes proposições: <Em 
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segunda discussão, o Projeto de Lei Ordinária nº 145/2021, de iniciativa do vereador 

Emerson Costa dos Santos, foi aprovado pela unanimidade dos edis presentes. Durante a 

votação da matéria, o autor desta e os edis Flávio Arruda Morais e José Carneiro Rocha 

fizeram uso da palavra. Em declaração de voto, concedeu-se oportunidade de 

pronunciamento aos edis Edvaldo Lima dos Santos, Ronaldo Almeida Caribé e Pedro 

Cícero Marcênio Silva, o qual aproveitou a oportunidade para se desculpar com o vereador 

Luiz Augusto de Jesus após o ocorrido entre eles na terça-feira passada. Em primeira 

discussão, o Projeto de Lei Ordinária nº 007/2022, de autoria do edil José Marques de 

Messias, com Parecer exarado pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação – CCJR. 

Em votação ao Parecer e à proposição, ambos foram aprovados pela unanimidade dos edis 

presentes. Em declaração de voto, franqueou-se a palavra ao parlamentar Ivamberg dos 

Santos Lima. Em Pela Ordem, o parlamentar Flávio Arruda Morais registrou que a 

policlínica do bairro Feira X paralisou suas atividades em razão da falta de pagamento dos 

funcionários, bem como criticou a falta de gestão e planejamento do Prefeito Municipal. 

Em primeira discussão, o Projeto de Lei Ordinária nº 015/2022, de iniciativa do 

vereador Jhonatas Lima Monteiro, com Parecer contrário exarado pela CCJR, foi adiado de 

pauta por três sessões a pedido do autor. Em primeira discussão, o Projeto de Lei 

Ordinária nº 163/2021, de lavra do parlamentar Luiz Augusto de Jesus, com Parecer 

exarado pela CCJR. Em votação ao Parecer e à matéria, estes foram aprovados pela 

unanimidade dos parlamentares presentes. Em Pela Ordem, o edil Ivamberg dos Santos 

Lima solicitou retirada de pauta do Requerimento nº 242/2022, de sua autoria. Em Pela 

Ordem, o vereador Edvaldo Lima dos Santos solicitou votação em bloco dos 

Requerimentos nºs 241 e 243/2022, o que, após apreciação plenária, foi aprovado pela 

unanimidade dos vereadores presentes. Sendo assim, em votação única, os 

Requerimentos nºs 241 e 243/2022, respectivamente, de autoria do vereador Flávio 

Arruda Morais e de diversos edis, foram aprovados por unanimidade dos parlamentares 

presentes. Neste momento, o Presidente desta Casa, vereador Fernando Dantas Torres, 

solicitou que todos os presentes ficassem de pé para a Promulgação da Lei nº 400/2022 e 

do Decreto Legislativo nº 041/2022, que, respectivamente, “Proíbe os motoristas de 

ônibus coletivo de exercerem a ‘dupla função’, a de motorista e cobrador de passagens, e dá 

outras providências” e “Dispõe sobre a concessão da Comenda Maria Quitéria à Sra. 

Simone de Araújo Moura, e dá outras providências”>. Nada mais havendo por tratar, o 

Presidente desta Casa, edil Fernando Dantas Torres, declarou encerrada a presente Sessão, 

às onze horas e oito minutos, sendo convocada outra para quinta-feira, dia três de novembro 

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

 


