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Ata da 68ª 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 11 de 

agosto de 2021. 

 

Aos onze dias do mês de agosto 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 sexagésima oitava Sessão 

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

qual 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, Sílvio de Oliveira Dias e Valdemir da Silva Santos. Amparado 

pelo Regimento Interno, o vereador Silvio de Oliveira Dias, primeiro Vice-Presidente desta 

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

segunda Secretária, a leitura da Ata da Sessão anterior, a qual foi submetida à apreciação 

plenária e aprovada pela unanimidade dos edis presentes. Em seguida, solicitou da primeira 

Secretária, vereadora Luciane Aparecida Silva Brito Vieira, a leitura das matérias 

previamente constantes para o Expediente do dia, que vão a seguir: <Projeto de Lei 

Ordinária n/nº 128/2021, de autoria da Mesa Diretiva, que “Dispõe sobre a alteração e 

atualização da Lei nº 4004/2019, extinção e criação de cargos para economia de recursos e 

dá outras providências”. Requerimentos nºs 174 a 176/2021, de autoria dos parlamentares 

Jurandy da Cruz Carvalho e José da Costa Correia Filho; nº 177/2021, subscrito por 

diversos vereadores, e n°s 178 a 179/2021, todos de iniciativa do edil Flávio Arruda 

Morais. Indicações nºs 1705 a 1725/2021, de autoria dos vereadores Pedro Cícero 

Marcenio Silva, Fabiano Nascimento de Souza, Jhonatas Lima Monteiro, Valdemir da Silva 

Santos e Pedro Américo de Santana Silva Lopes. Moções nºs 153 a 159/2021, de iniciativa 

dos edis Petrônio Oliveira Lima e Flávio Arruda de Morais. Correspondência: Ofício nº 

24716701/2021-Presidência, datado do dia 10 de agosto do ano em curso e assinado pelo 

Sr. Floriano Peixoto Vieira Neto, Presidente da Empresa Brasileira de Correios e 
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Telégrafos, prestando informações em resposta ao Requerimento nº 096/2021, de autoria do 

vereador Valdemir da Silva Santos, o qual solicitava a análise da possibilidade de criação 

do Código de Endereçamento Postal – CEP para a Rua João Moreira, Bairro Nova 

Esperança, localizada nesta cidade>. Em seguida, franqueou-se a palavra, em Tribuna 

Livre, ao Sr. Luiz Claudio de Santana Oliveira, Presidente da Associação de Taxistas de 

Feira de Santana (UNITAXI), o qual discorreu sobre assuntos relacionados ao serviço de 

táxi-lotação no âmbito do Município de Feira de Santana. Relatou sua satisfação em poder 

se pronunciar nesta Casa. Exteriorizou que, por muitos anos, fora perseguido pelo poder 

público municipal, no entanto, registrou que o ex-vereador e atual Secretário Municipal, Sr. 

Pablo Roberto, o apoiara em momento oportuno, dialogando com o Prefeito Municipal 

sobre a situação relativa ao transporte clandestino em Feira de Santana. Enunciou que 

outros ex-vereadores, à época, também se sensibilizaram com a causa. Exteriorizou que, 

contudo, alguns parlamentares disseram que apoiariam o pleito, mas se manifestaram 

apenas durante o período eleitoral. Enunciou que, atualmente, esta Casa possuía 

parlamentares que não concordavam com todas as ações do Prefeito Municipal e destacou 

esperar que este seja sensível à causa da referida associação. Expôs que não havia mais 

fiscalização contra o transporte clandestino na mesma medida em que os veículos que 

atuavam neste não se envolviam mais em acidentes. Registrou que o trânsito feirense fluía 

melhor mesmo em meio à diminuição das linhas de transporte público coletivo. Salientou 

que houve alguns avanços na mobilidade urbana em Feira de Santana, mas relatou que era 

necessário refletir acerca do sistema de táxi-lotação. Exteriorizou que este serviço 

funcionava plenamente em Aracajú e conclamou o apoio dos parlamentares desta Casa na 

questão. Mencionou que, no ano de dois mil e quinze, o ex-Prefeito José Ronaldo de 

Carvalho, quando os ônibus do transporte coletivo deixaram de operar, solicitou que os 

taxistas atuassem por meio do sistema de táxi-lotação, mas tal operação não tivera êxito, de 

modo que os “ligeirinhos” ficaram encarregados da ação. Destacou que muitas pessoas em 

Feira de Santana conheciam seu trabalho à frente da referida associação e disse que muitos 

cidadãos recorriam ao transporte alternativo por conta da diminuição das linhas de ônibus. 

Relatou que era necessário a Prefeitura Municipal garantir a padronização e a organização 

do sistema de táxi-lotação. Mencionou, ainda, a padronização dos mototaxistas em Feira de 

Santana, a qual ocorreu recentemente. Conclamou os parlamentares deste Legislativo para 

averiguarem as dificuldades que os cidadãos enfrentavam para se deslocarem com o 

transporte coletivo neste município, tendo que recorrer ao sistema de táxi-lotação. Ao 

concluir seu pronunciamento, ressaltou esperar que os parlamentares desta Casa fossem 

solidários à causa. Em Pela Ordem, a parlamentar Luciane Aparecida Silva Brito Vieira 
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(MDB) solicitou que seus pares, ao fazerem inscrição no Horário das Lideranças 

Partidárias, se pronunciassem de maneira organizada. Em Pela Ordem, o edil Petrônio 

Oliveira Lima (REP) destacou que seus pares deveriam fazer a inscrição no Horário das 

Lideranças Partidárias nos microfones instalados em suas bancadas. Em Pela Ordem, o 

vereador José da Costa Correia Filho (PATRI) solicitou que a oportunidade de discurso 

fosse assegurada a todos os parlamentares no Horário das Lideranças Partidárias. Em Pela 

Ordem, o edil Flávio Arruda Morais (PSB) registrou a presença do Sr. Pedro, assessor da 

Deputada Federal Lídice da Mata, na galeria desta Casa e solicitou que a informação 

constasse em Ata. No Horário das Lideranças Partidárias, o edil Luiz Augusto de Jesus 

(DEM) destacou sua felicidade ao discorrer que os parlamentares da legislatura anterior 

contribuíram com a aprovação do convênio relativo ao empréstimo que tinha por objetivo 

propiciar a revitalização do centro de Feira de Santana e duplicar os viadutos localizados 

nas Avenidas Nóide Cerqueira e Maria Quitéria. Ressaltou que os impostos pagos pela 

população propiciavam os recursos necessários para garantir obras e benfeitorias à 

sociedade. Registrou que o Prefeito Colbert Martins da Silva Filho se encontrava em 

Brasília em busca de recursos para assegurar o desenvolvimento neste município. Enunciou 

que obras estavam sendo executadas em Feira de Santana e, em seguida, disse que, desde os 

anos dois mil, ocorreu um grande desenvolvimento neste município, resultado da atuação 

do ex-Prefeito José Ronaldo de Carvalho com o apoio do ex-Governador Paulo Solto. 

Externou que, à época, tanto a zona rural quanto a urbana foram beneficiadas, de modo que 

o município vivenciou um crescimento expressivo. Mencionou os viadutos e túneis 

viabilizados nos últimos anos, bem como a aquisição de máquinas e equipamentos por parte 

da gestão pública municipal. Neste momento, o parlamentar Petrônio Oliveira Lima (REP) 

transferiu seu tempo de pronunciamento ao orador à tribuna, o qual mencionou as ações da 

Prefeitura Municipal ao longo das últimas duas décadas no que concernia à saúde, à 

educação e mobilidade. Relatou que ninguém poderia dizer que Feira de Santana fora 

negligenciada porque as ações eram notórias. Salientou que os parlamentares atuavam na 

elaboração de Indicações e Ofícios para solicitar ao Poder Executivo a execução de obras 

que garantirão benefícios aos cidadãos. Relatou que os vereadores faziam reivindicações e 

elaboravam projetos de modo a lutar por avanços neste município. Externou, ainda, que o 

Prefeito Colbert Martins da Silva Filho era atuante e mencionou a duplicação de viadutos, a 

compra de equipamentos, extensão de água e energia na zona rural e construção de 

Programa de Saúde da Família (PSFs) nas últimas décadas. Destacou que sempre buscava 

dialogar com a comunidade e externou que todos poderiam contar com sua atuação em 

Feira de Santana. Em aparte, os edis Edvaldo Lima dos Santos (MDB) e Luiz Ferreira Dias 
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(PROS). Dando continuidade ao pronunciamento, o vereador Luiz Augusto de Jesus 

(DEM) destacou que o Prefeito Colbert Martins da Silva Filho investia neste município e 

discorreu sobre a criação da Superintendência de Operações e Manutenção (SOMA), a qual 

propiciou ações em diversas localidades feirenses através da atuação do Superintendente 

João Vianey. Mencionou que, frequentemente, visitava a zona rural para dialogar com a 

população e destacou que, por conta das chuvas, as estradas e vias se encontravam 

esburacadas. Declarou que, após o período de chuva, novas ações seriam propiciadas. Por 

fim, discorreu acerca das melhorias propiciadas no distrito de Humildes e congratulou as 

gestões municipais dos últimos anos pelas benfeitorias em Feira de Santana. 

Posteriormente, o vereador Valdemir da Silva Santos (PV) conclamou seus pares para se 

atentarem à situação da violência em Feira de Santana e externou que, nos últimos dias, 

ocorreram muitos homicídios. Destacou que, aparentemente, o poder público começava a se 

acostumar à violência constante. Salientou que era necessário assegurar a segurança pública 

efetiva aos cidadãos e enunciou que, nos últimos tempos, os índices de violência cresceram 

exponencialmente. Exteriorizou que, como representante do povo, não podia se calar e 

destacou que, há quase quatro meses, elaborara um projeto relativo à criação de uma Frente 

Parlamentar de Combate à Violência para que a sociedade e autoridades competentes se 

unissem com o objetivo de assegurar maior segurança aos cidadãos e diminuir os índices de 

violência. Conclamou a Presidência desta Casa para colocar o referido projeto em pauta, 

em momento oportuno, na Ordem do Dia. Declarou, ao tecer suas considerações finais, que 

a violência continuava avançando em Feira de Santana e registrou que os índices de 

infecção e óbitos por Covid-19 reduziram de maneira significativa nos últimos dias. Em 

seguida, o parlamentar José da Costa Correia Filho (PATRI) discorreu que desejava 

assegurar a algumas localidades deste município, tais como, Campo Belo, Parque Servilha, 

Homero Figueiredo, Campo do Gado Novo e na Rua Hilda de Almeida França a conclusão 

de obras ainda pendentes. Declarou que, na última segunda-feira, na referida rua, a esposa 

do Sr. Anderson se encontrava com uma criança no colo para ir ao mercado e, por conta 

dos buracos na via, acabou caindo. Salientou que tanto a senhora quanto a criança se 

machucaram. Mencionou que o período chuvoso agravava o surgimento de buracos nas 

pistas e conclamou o Prefeito Municipal para assegurar a conclusão das obras nas 

localidades supracitadas após as chuvas. Referiu-se ao fato de o Prefeito Colbert Martins da 

Silva Filho se encontrar em Brasília para tentar conseguir recursos para este município. Em 

aparte, o edil Ronaldo Almeida Caribé (MDB). Prosseguindo, o orador à tribuna destacou 

que muitas comunidades necessitavam de efetiva segurança pública visto que a 

criminalidade crescia de maneira significativa e registrou que a situação era preocupante, 
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sobretudo no Parque Servilha. Discorreu que deveria ser disponibilizado maior 

policiamento nas comunidades para combater a violência e conclamou o Coronel Nilton 

Paixão, do Comando de Policiamento Regional Leste em Feira de Santana (CPLR) para 

propiciar um maior quantitativo de policiais em diversas localidades de Feira de Santana. 

Destacou que, nesta semana, visitou a região denominada como Parque Servilha, contudo, 

não conseguiu se locomover direito por conta dos inúmeros buracos nas vias. Por fim, 

cobrou pela atuação da gestão pública municipal diante da situação. Em Pela Ordem, o 

edil Ronaldo Almeida Caribé (MDB) informou que, nesta data, comemorava-se o Dia do 

Advogado e solicitou que a informação constasse em Ata ao parabenizar a todos os 

profissionais que representavam a categoria. Na sequência, o edil Josse Paulo Pereira 

Barbosa (PSC) discorreu que, em agosto do ano anterior, iniciou-se a construção de uma 

quadra de esportes no bairro Conceição. Declarou que, no entanto, moradores da região 

mencionada informaram que a obra estava tomando maiores proporções, reduzindo, 

inclusive, a largura da rua e dificultando o acesso dos veículos. Mencionou que o vestiário 

construído na região estava localizado no meio da rua e, de acordo com os habitantes do 

bairro, servia apenas como esconderijo de bandidos e usuários de drogas. Registrou que, 

além disso, havia inúmeros buracos nas ruas, sobretudo por conta das chuvas. Evidenciou 

aos seus pares algumas imagens que demonstravam a situação local. Referiu-se ao edil Luiz 

Augusto de Jesus (DEM) ao relatar que, na próxima Sessão, apresentará um Requerimento 

à Prefeitura Municipal para solicitar informações acerca do valor investido na obra 

supracitada, bem como os motivos pelos quais esta se encontrava abandonada. Enunciou 

que a situação era lamentável. Em aparte, o vereador Luiz Augusto de Jesus (DEM). Dando 

continuidade, o orador à tribuna externou que ainda não foram propiciados equipamentos 

de ginástica, pista de cooper e escolas no local. Exteriorizou que, por conta disto, as 

pessoas continuavam sofrendo com a falta de segurança na região. Por fim, mencionou que 

a TV Caldeirão esteve no local supracitado para gravar uma matéria e expor os fatos à 

sociedade e reiterou que apresentará um Requerimento com o objetivo de solicitar as 

devidas informações à Prefeitura Municipal. Logo após, o vereador Pedro Cícero 

Marcenio Silva (CDN) mencionou o discurso, em Tribuna Livre, do Sr. Luiz Claudio de 

Santana Oliveira, Presidente da Associação de Taxistas de Feira de Santana (UNITAXI) e 

registrou que o transporte coletivo neste município era caótico. Destacou que os moradores 

do Conjunto Viveiros sofriam com um transporte coletivo de baixa qualidade e expôs que o 

Prefeito Colbert Martins da Silva Filho deveria repensar e renovar a frota de ônibus em 

Feira de Santana. Em aparte, o edil Edvaldo Lima dos Santos (MDB). Dando continuidade, 

o orador à tribuna declarou que o Prefeito Colbert Martins da Silva Filho não dialogava 
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com os parlamentares desta Casa e registrou que encaminhara à administração pública 

municipal um Requerimento que solicitava o restabelecimento de ônibus que foram 

retirados de alguns bairros feirenses. Mencionou as dificuldades que os habitantes do 

Conjunto Viveiros enfrentavam devido à situação do transporte público coletivo. Enunciou 

que a população sofria e cobrava de si ações quando a gestão pública municipal não atuava 

efetivamente. Em aparte, o edil Ivamberg dos Santos Lima (PT). Ao concluir seu discurso, 

o orador à tribuna saudou o Pastor Gerson Andrade e seu filho, Jeferson Andrade, bem 

como o Sr. José Leôncio. Na sequência, o parlamentar Luiz Ferreira Dias (PROS) 

congratulou o Governador Rui Costa ao destacar que este anunciara a construção do 

Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA) 3 e salientou que a ação garantirá avanços na 

saúde deste município. Destacou que ficara feliz com a notícia e conclamou o Prefeito 

Colbert Martins da Silva Filho para transformar o Hospital de Campanha de Feira de 

Santana em Hospital Municipal, de modo a atender aos feirenses. Registrou que havia sete 

policlínicas e três Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) em Feira de Santana, no 

entanto, os cidadãos esperavam de três a cinco dias para conseguirem vagas na regulação. 

Parabenizou o Deputado Federal José Neto ao salientar que este sempre lutou pela saúde 

em Feira de Santana, bem como o Diretor do HGCA, Dr. José Carlos Pitangueiras. 

Enunciou que, no presente momento, havia apenas onze pacientes infectados por Covid-19 

internados no Hospital de Campanha e destacou a importância da vacinação contra o 

coronavírus ao salientar que esta representava avanços na saúde, sobretudo no que 

concernia à diminuição no número de pessoas infectadas. Em aparte, o vereador Pedro 

Cícero Marcenio Silva (CDN). Ao tecer suas considerações finais, o orador à tribuna 

destacou que a população clamava pelo Hospital Municipal de Feira de Santana. Em Pela 

Ordem, o edil Luiz Augusto de Jesus (DEM) apresentou um Requerimento e registrou que, 

neste, havia mais de trezentas assinaturas de moradores do bairro Conceição, os quais 

solicitavam que a Prefeitura Municipal mantivesse o vestiário citado no pronunciamento do 

parlamentar Josse Paulo Pereira Barbosa (PSC). Por fim, registrou que entregaria uma 

cópia do Requerimento ao referido vereador. Posteriormente, o edil Emerson Costa dos 

Santos (DC), também em tempo cedido pela vereadora Eremita Mota de Araújo (PSDB), 

discorreu sobre a revitalização do centro de Feira de Santana e referiu-se ao 

pronunciamento do vereador Luiz Augusto de Jesus (DEM) sobre a inauguração do viaduto 

localizado na Avenida Nóide Cerqueira. Declarou que a inauguração do referido viaduto 

seria parcial e chancelava um erro do passado, visto que este não comportaria a quantidade 

de veículos que circulavam na região todos os dias. Registrou que, futuramente, a Prefeitura 

Municipal terá que reparar os erros da revitalização no centro da cidade. Enunciou que, ao 
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dialogar com pessoas experientes em questões relativas à mobilidade urbana, soube que o 

saudoso engenheiro, Dr. Brito, responsável pela construção das Avenidas Maria Quitéria, 

Presidente Dutra, Getúlio Vargas e Senhor dos Passos, planejou estas para serem largas 

visando o crescimento iminente de Feira de Santana. Exteriorizou que, no entanto, 

atualmente, as vias construídas eram estreitas, de modo a fazer com que Feira de Santana se 

tornasse uma província. Relatou que os moradores do bairro Sim queixavam-se sobre o 

trânsito na região e indagou se havia algum plano de mobilidade urbana neste município. 

Relatou que, antes da realização de obras, era necessário haver estudos e planejamento. 

Questionou como os ciclistas se deslocariam no centro da cidade visto que não havia 

ciclovias no local. Destacou, ainda, que as atuais calçadas construídas pela Prefeitura 

Municipal tinham a mesma altura da pista. Registrou que funcionalidade e beleza eram 

coisas distintas e enunciou que as obras de revitalização estavam destruindo o centro da 

cidade. Em aparte, o parlamentar Luiz Ferreira Dias (PROS). Dando continuidade, o orador 

à tribuna exteriorizou que dialogara com o edil Jhonatas Lima Monteiro (PSOL) sobre o 

BRT e destacou que, no planejamento deste, inicialmente pensou-se na ideia de retirar as 

árvores do canteiro central para que o sistema de transporte trafegasse no local, no entanto, 

atualmente, este circulava junto com os demais veículos. Relatou que o BRT poderia ter 

sido melhor planejado e destacou que o referido sistema de transporte deveria possuir uma 

via própria. Em aparte, o vereador José da Costa Correia Filho (PATRI). Prosseguindo, o 

edil Emerson Costa dos Santos (DC) disse que, após seu discurso na Sessão anterior, 

recebeu diversas mensagens de algumas pessoas que trataram consigo acerca da situação. 

Ao tecer suas considerações finais, registrou que elaborará um Requerimento para convocar 

o Superintendente da Superintendência Municipal de Trânsito (SMT), Sr. Cleudson Santos 

Almeida, para explanar, nesta Casa, sobre o estreitamento das vias de Feira de Santana. 

Logo após, o parlamentar Flávio Arruda Morais (PSB) mencionou a atuação do Sr. João 

Vianey, Superintendente da Superintendência de Operações e Manutenção (SOMA), e 

destacou que este prestava um excelente trabalho neste município, sendo comprometido em 

suas atribuições. Relatou que, no entanto, o referido superintendente enfrentava algumas 

dificuldades. Mencionou que, no dia anterior, visitara o bairro Feira X, nas imediações do 

Condomínio Viva 10, oportunidade na qual notou que uma via se encontrava intransitável. 

Relatou que elaborara diversos Ofícios e Requerimentos para solicitar ações da Prefeitura 

Municipal no local, entretanto, nada foi resolvido. Enunciou que os moradores da região se 

queixavam e sofriam enquanto esperavam por ações por parte do poder público. 

Conclamou a administração pública municipal para se atentar à situação e exteriorizou que 

as pessoas apenas desejavam ter seus direitos assegurados. Em aparte, os edis Valdemir da 
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Silva Santos (PV) e Edvaldo Lima dos Santos (MDB). Dando continuidade, o orador à 

tribuna declarou que lutava por ações na referida localidade não apenas por residir no 

bairro, mas porque todos os habitantes eram afetados com a situação. Salientou que, 

frequentemente, se deslocava ao referido local para gravar vídeos e evidenciar a situação à 

sociedade. Por fim, congratulou o Superintendente João Vianey. Na sequência, o vereador 

Ivamberg dos Santos Lima (PT) congratulou os discentes pelo Dia do Estudante, 

comemorado nesta data, e referiu-se ao pronunciamento do edil Luiz Augusto de Jesus 

(DEM) ao salientar que Feira de Santana ainda permanecia “no buraco”. Enunciou que 

muitas pessoas denunciavam as condições precárias de algumas ruas deste município, as 

quais se encontravam esburacadas. Mencionou os discursos dos vereadores Emerson Costa 

dos Santos (DC) e Flávio Arruda Morais (PSB) e destacou que através de Emenda 

Parlamentar, propiciada pelo Deputado Federal José Neto, será garantida a recuperação 

asfáltica e a drenagem da Rua Mercante, localizada no bairro Aviário. Relatou que diversas 

localidades deste município se encontravam esburacadas e destacou que era necessário 

assegurar a recuperação asfáltica das vias municipais. Em aparte, o edil Luiz Augusto de 

Jesus (DEM). Ao concluir seu pronunciamento, o orador à tribuna enunciou a necessidade 

de criar a campanha “Vamos tirar Feira do buraco”. Em Pela Ordem, o vereador Josse 

Paulo Pereira Barbosa (PSC) mencionou o Projeto de Lei que estabelecia o pagamento, no 

valor de mil e duzentos reais, de uma associação localizada no bairro Feira X. Indagou, 

ainda, se o líder e o vice-líder do governo nesta Casa, respectivamente, edis Luiz Augusto 

de Jesus (DEM) e Pedro Américo de Santana Silva Lopes (DEM), conheciam o (a) 

Presidente da associação mencionada no projeto e solicitou que os referidos parlamentares 

o (a) trouxessem a este Parlamento, caso fosse viável, para apresentar as ações da 

associação. Em Pela Ordem, o edil Flávio Arruda Morais (PSB) disse que não conhecia a 

associação mencionada pelo parlamentar que lhe antecedeu, mas registrou que o 

representante desta associação poderia se encaminhar a esta Casa para discorrer sobre 

aquela. Em Pela Ordem, o edil Luiz Augusto de Jesus (DEM) declarou que, assim como o 

vereador Josse Paulo Pereira Barbosa (PSC), recebera o Projeto de Lei naquele momento, 

de modo que identificaria o (a) Presidente da Associação Feminina do Feira X e, 

oportunamente, o (a) convidaria o para se pronunciar em Tribuna Livre. Em Pela Ordem, o 

vereador Pedro Cícero Marcenio Silva (CDN) disse que também não conhecia a associação 

mencionada. Em Pela Ordem, o vereador Luiz Augusto de Jesus (DEM) solicitou constar 

em Ata o pronunciamento do vereador que lhe antecedeu. Em seguida, o vereador 

Jhonatas Lima Monteiro (PSOL) discorreu acerca dos atrasos sistemáticos no pagamento 

dos salários de servidores públicos municipais. Mencionou o problema relativo ao atraso no 
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pagamento dos salários dos docentes da rede municipal, registrando que este fora pago no 

dia anterior quando deveria ter sido efetuado até o quinto dia útil do mês. Registrou que, 

desde abril, após a retomada das atividades nas escolas, ocorria o atraso do pagamento dos 

salários dos docentes com a alegação de problemas técnicos que não eram devidamente 

explicados. Mencionou a ausência de gratificações e o fato de os docentes que atuavam nos 

distritos não receberem o que era devido pela atividade específica. Registrou que havia uma 

situação de descuido evidente neste município e indagou se, nos próximos meses, os 

docentes continuariam enfrentando o atraso do pagamento dos salários. Destacou a 

importância de a Secretária Municipal de Educação, Srª Anaci Paim, bem como o Prefeito 

Municipal, prestarem os devidos esclarecimentos acerca da situação. Ao concluir seu 

discurso, relatou que esperava da administração pública municipal um posicionamento 

oficial sobre o fato. Neste momento, o Presidente desta Casa, vereador Fernando Dantas 

Torres, assumiu o comando da Mesa Diretiva. Na sequência, o edil Pedro Américo de 

Santana Silva Lopes (DEM) destacou que o tema mobilidade urbana era a pauta dos 

pronunciamentos nesta Casa e mencionou o discurso do Sr. Luiz Claudio de Santana 

Oliveira, Presidente da Associação de Taxistas de Feira de Santana (UNITAXI), em 

Tribuna Livre. Declarou que o diálogo com os profissionais da referida associação era 

necessário, assim como com a população, pensando-se nas falhas do processo de 

organização do transporte complementar. Declarou que era importante pensar na 

mobilidade urbana como um todo e salientou que tal conceito era novo, de modo que Feira 

de Santana precisava se adequar. Enunciou que, de fato, havia um estreitamento das vias, 

mas salientou a necessidade de discutir este conceito ao relatar que, dentro das 

especificidades da mobilidade urbana, os veículos eram uma das últimas prioridades. 

Exteriorizou que a maior prioridade da mobilidade urbana era a acessibilidade, depois os 

veículos não-motorizados. Em aparte, o vereador Emerson Costa dos Santos (DC). Dando 

continuidade, o orador à tribuna declarou que era necessário haver foco no 

desenvolvimento urbano e mencionou a inauguração do viaduto da Avenida Nóide 

Cerqueira ao relatar entender que havia um equívoco neste. Externou que a prioridade no 

referido viaduto deveria ser dos veículos não-motorizados e dos pedestres, no entanto, não 

havia ciclovia. Declarou que, do ponto de vista institucional, questionou o Prefeito 

Municipal sobre a situação e registrou que os debates deveriam ocorrer nesta Casa. Expôs 

que havia vários equívocos e falhas no que concernia ao conceito de mobilidade urbana, de 

modo que era necessário dialogar com os envolvidos na situação. Destacou que o 

estreitamento das vias ocasionava prejuízo no fluxo de veículos e salientou que, mesmo 

enquanto vice-líder do governo nesta Casa, entendia que era necessário priorizar o conceito 
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de mobilidade urbana como um todo. Ao finalizar seu pronunciamento, registrou que tanto 

os parlamentares desta Casa quanto a Prefeitura Municipal deveriam discutir sobre 

mobilidade urbana de maneira ampla. Em Pela Ordem, o edil Emerson Costa dos Santos 

(DC) congratulou o vereador à tribuna pelo pronunciamento ao destacar que este fora 

coerente mesmo sendo vice-líder do governo. Destacou, por fim, que não havia 

planejamento em Feira de Santana. Logo após, o Presidente desta Casa também 

congratulou o vereador Pedro Américo de Santana Silva Lopes (DEM) pelo discurso 

plausível e registrou que, desde o início, o viaduto da Avenida Nóide Cerqueira representou 

um erro. Em seguida, o edil Edvaldo Lima dos Santos (MDB) discorreu que, outrora, se 

pronunciou nesta Casa sobre a troca dos hidrômetros sem o consentimento dos proprietários 

dos imóveis, a qual era feita pela Embasa. Enunciou que, após a Embasa realizar a troca 

dos equipamentos sem a devida autorização, os valores das contas de água aumentavam 

para suprir a despesa com os novos equipamentos. Destacou que a referida empresa deveria 

assumir as despesas da troca dos hidrômetros quando não tivesse o consentimento dos 

proprietários dos imóveis. Relatou que, no dia vinte e nove de março deste ano, apresentou 

um Projeto de Lei que se pautava em proibir a Embasa de realizar a troca de hidrômetros 

sem a autorização dos proprietários. Enunciou que estes deveriam ser comunicados e ter o 

direito de escolha. Mencionou o Projeto de Lei nº 005/2021, de sua autoria, e salientou que 

a Embasa aterrorizava a população ao fazer a troca dos hidrômetros sem o consentimento 

dos proprietários dos imóveis. Por fim, o orador à tribuna solicitou ao Presidente desta Casa 

que o referido projeto fosse colocado em pauta, oportunamente, na Ordem do Dia. Logo 

após, o Presidente mencionou a presença do Sr. Edson Porto na galeria desta Casa. 

Posteriormente, o edil Silvio de Oliveira Dias (PT), em tempo cedido pelo vereador 

Jhonatas Lima Monteiro (PSOL), congratulou os advogados e os estudantes pelo dia destes, 

comemorado nesta data. Mencionou a importância dos advogados para a sociedade e, em 

seguida, registrou que o Brasil vivia sob um governo ultraliberal, o qual desmontava a 

estrutura social criada nas gestões do PT. Relatou que programas essenciais, os quais 

permitiram a saída do país do mapa da fome, tais como Minha Casa, Minha Vida; Luz Para 

Todos e Água Para Todos foram desmontados, assim como milhares de pessoas foram 

excluídas do programa Bolsa Família. Salientou que, sob a perspectiva das próximas 

eleições presidenciais, tentavam utilizar este para obter resultados eleitorais. Expôs que, 

além da política deliberada de desconstrução dos programas sociais, havia, ainda, o 

incentivo a políticas genocidas e fascistas. Exteriorizou que o governo federal era 

incompetente na gestão da política econômica e mencionou que, no início dos anos dois 

mil, ainda no governo do ex-Presidente Fernando Henrique Cardoso, notava-se que os 
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fundamentos da economia estavam presentes na política econômica brasileira. Destacou 

que não apreciava o direcionamento dado a esta através do neoliberalismo implantado pelo 

referido ex-Presidente. Relatou que, atualmente, verificava-se o caos na administração da 

economia brasileira. Exteriorizou que, nas eleições que ocorrerão no ano de dois mil e vinte 

e três, notar-se-á um país com as políticas públicas destroçadas e a economia em frangalhos 

e mencionou o discurso do Ministro da Educação no dia anterior. Citou o descontrole da 

inflação e o aumento dos preços dos alimentos e combustíveis. Registrou que, caso tenha 

êxito nas próximas eleições, o ex-Presidente Luís Inácio Lula da Silva enfrentará 

dificuldades, mas tentará assegurar melhorias à população, priorizando o combate à fome e 

os programas essenciais. Ao tecer suas considerações finais, declarou que o governo federal 

atual não conseguirá destruir o país. Em Pela Ordem, o edil Edvaldo Lima dos Santos 

(MDB) registrou sua insatisfação com o discurso do orador à tribuna. Neste momento, o 

primeiro Vice-Presidente desta Casa, edil Silvio de Oliveira Dias, assumiu o comando da 

Mesa Diretiva. Na sequência, o vereador Fernando Dantas Torres (PSD) declarou que 

era a favor da família e mencionou que o Presidente Jair Messias Bolsonaro cometia muitos 

erros no governo federal. Destacou que fora favorável aos governos dos ex-Presidentes 

Luís Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff. Declarou que, durante o governo desta, muitas 

ações foram propiciadas neste município, sobretudo a construção de casas através do 

programa Minha Casa, Minha Vida. Em seguida, relatou que o tema mobilidade urbana era 

de extrema importância e relatou que o BRT deste município não funcionava efetivamente 

ao expor que desejava saber onde o governo municipal investira mais de cem milhões de 

reais referentes ao sistema de transporte mencionado. Enunciou que, em diálogo com um 

empresário da área de transportes, este lhe disse que era impossível lidar com esta Casa e a 

Prefeitura Municipal de Feira de Santana. Relatou que o transporte público neste município 

foi destroçado devido à corrupção. Exteriorizou que o transporte predominante em Feira de 

Santana ocorria, majoritariamente, através de empresas como Uber, Maxim e os 

“ligeirinhos”. Destacou que isto era fruto da corrupção. Relatou que, no primeiro dia do seu 

atual mandato, discorrera sobre a situação e destacou que os parlamentares desta legislatura 

tiveram êxito nas últimas eleições porque a população estava cansada de corrupção e 

mencionou a quantidade expressiva de votos que o edil Jhonatas Lima Monteriro (PSOL) 

obtivera no último pleito eleitoral. Exteriorizou que, nas últimas eleições, o candidato José 

Neto quase tivera êxito e enunciou que alguns políticos acabaram com o transporte coletivo 

em Feira de Santana. Declarou que os parlamentares deveriam elaborar Projetos de Lei para 

beneficiar a população feirense e salientou que o BRT não atendia às necessidades reais de 

Feira de Santana. Relatou que os cem milhões de reais destinados à viabilização deste 
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sistema de transportes foram subutilizados. Mencionou a construção de viadutos que 

careceram de maior planejamento e que, atualmente, tiveram que ser reparados quando 

outras obras poderiam ter sido propiciadas. Destacou que os habitantes do Conjunto 

Viveiros enfrentavam inúmeras dificuldades e expôs que era necessário viabilizar um 

viaduto na região mencionada. Em aparte, os vereadores Pedro Cícero Marcenio Silva 

(CDN), Josse Paulo Pereira Barbosa (PSC) e Eremita Mota de Araújo (PSDB). Dando 

continuidade, o orador à tribuna destacou que a Prefeitura Municipal deveria cobrar por 

ações por parte da Via Bahia porque os habitantes do Conjunto Viveiros não poderiam 

continuar sofrendo. Neste momento, o primeiro Vice-Presidente, edil Silvio de Oliveira 

Dias, externou que o Requerimento relativo à CPI das Cooperativas se encontrava nesta 

Casa e seria apreciado em momento oportuno. Ao finalizar seu pronunciamento, o edil 

Fernando Dantas Torres (PSD) enunciou que, neste dia, um ex-Secretário Municipal de 

Feira de Santana, Sr. Jailton Batista, se pronunciará na CPI da Covid-19 no Senado Federal. 

Neste momento, o Presidente desta Câmara, edil Fernando Dantas Torres, assumiu o 

comando da Mesa Diretiva e, em seguida, nomeou uma Comissão Especial composta por si 

e pelos vereadores Jhonatas Lima Monteiro (PSOL), Ivamberg dos Santos Lima (PT) para 

exarar Parecer ao Projeto de Decreto Legislativo nº 010/2021, de autoria do edil Silvio de 

Oliveira Dias (PT). Em Pela Ordem, o edil Josse Paulo Pereira Barbosa (PSC) referiu-se à 

Comissão Especial mencionada. Na sequência, o Presidente desta Casa solicitou que os 

presentes se colocassem de pé para Promulgação dos Decretos Legislativos nºs 004 e 

005/2021 que, respectivamente, “Dispõe sobre a concessão de Título de Cidadão Feirense 

ao Sr. Jefferson Teles de Barros Lobo, e dá outras providências” e “Dispõe sobre a 

concessão do Título de Cidadão Feirense ao Sr. Pedro Cícero Marcenio Silva, e dá outras 

providências”. Durante a Ordem do Dia, foram apreciadas as seguintes proposições: <Em 

Redação Final, o Projeto de Lei Ordinária nº 057/2021, de iniciativa do edil Pedro 

Cícero Marcenio Silva, o qual, em votação, foi aprovado por unanimidade dos presentes 

com dezenove votos favoráveis. Em segunda discussão, o Projeto de Lei Ordinária nº 

046/2021, de autoria do vereador Jurandy da Cruz Carvalho, o qual, em votação, foi 

aprovado por unanimidade dos presentes com dezenove votos favoráveis. Em declaração de 

voto, franqueou-se a palavra ao autor da matéria e aos edis Pedro Américo de Santana Silva 

Lopes e Edvaldo Lima dos Santos. Neste momento, o Presidente consultou o líder do 

governo nesta Casa, edil Luiz Augusto de Jesus, sobre a possibilidade de antecipar a 

votação dos Requerimentos nºs 168 e 170/2021. Em Pela Ordem, o vereador Luiz Augusto 

de Jesus destacou que os referidos Requerimentos foram assinados por diversos 

parlamentares e explicou que um tratava sobre a transformação da Sessão Ordinária do dia 
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seguinte em Sessão Especial para a Secretária Municipal de Educação, Srª Anaci Paim, 

prestar esclarecimentos nesta Casa e o outro acerca de uma Sessão Especial para discutir os 

pleitos da Guarda Municipal. Por fim, sugeriu que os Requerimentos mencionados fossem 

votados antes das demais matérias pautadas para a Ordem do Dia. Na sequência, o edil 

Edvaldo Lima dos Santos sugeriu que todos os Requerimentos pautados para a presente 

Sessão fossem apreciados em bloco. Em Questão de Ordem, o edil Pedro Américo de 

Santana Silva Lopes sugeriu o adiamento de pauta dos Projetos de Lei nºs 047, 065 e 

066/2021 por três Sessões. Em Questão de Ordem, o parlamentar Silvio de Oliveira Dias 

relatou que os referidos projetos eram importantes e sugeriu que os Requerimentos nºs 168 

e 170/2021 fossem votados antecipadamente, tal como solicitado pelo edil Luiz Augusto de 

Jesus. Neste momento, o Presidente declarou que os projetos mencionados seriam retirados 

de pauta neste dia e transferidos para a Ordem do Dia da Sessão Ordinária da próxima 

terça-feira. Em Questão de Ordem, o edil Josse Paulo Pereira Barbosa referiu-se ao 

vereador Luiz Augusto de Jesus ao externar que alguns Requerimentos poderiam ser 

votados em bloco. Em seguida, o parlamentar Luiz Augusto de Jesus concordou com a 

proposição do vereador Josse Paulo Pereira Barbosa, no entanto, solicitou destaque, em 

votação, aos Requerimentos nºs 151, 152, 153, 157 e 165/2021. Na sequência, o Presidente 

desta Casa consultou os parlamentares sobre a possibilidade de votação, em bloco, dos 

Requerimentos nºs 154, 155, 156, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, 167, 169, 171, 

172 e 173/2021, o que foi aprovado por unanimidade dos presentes. Em votação única, os 

Requerimentos nºs 158, 159 e 166/2021, todos de autoria do edil Silvio de Oliveira Dias; 

160 e 161/2021, ambos de iniciativa do edil Edvaldo Lima dos Santos; 154/2021, de 

iniciativa do edil Jurandy da Cruz Carvalho; 155 e 171/2021, ambos de iniciativa do edil 

Luiz Ferreira Dias; 156/2021, de lavra do vereador Luiz Augusto de Jesus; 162/2021, de 

lavra do parlamentar Petrônio Oliveira Lima; nº 163 e 167/2021, ambos de iniciativa da 

vereadora Luciane Aparecida Silva Brito Vieira; 164/2021, de lavra do edil Pedro Cícero 

Marcenio Silva; 169/2021, de autoria do edil Ronaldo Almeida Caribé; 172/2021, de 

autoria do edil Flávio Arruda Morais e 173/2021, de iniciativa do edil Fernando Dantas 

Torres, os quais, em votação, foram aprovados por unanimidade dos presentes. Em Pela 

Ordem, o edil Silvio de Oliveira Dias declarou que dialogou com o vereador Pedro 

Américo de Santana Silva Lopes, de modo que este lhe forneceu um Ofício com as devidas 

respostas ao Requerimento nº 151/2021, de sua autoria, e solicitou a retirada de pauta deste. 

Em votação única, o Requerimento nº 152/2021, de autoria do vereador Edvaldo Lima 

dos Santos, o qual, em votação, franqueou-se a palavra ao autor da proposição e aos 

parlamentares Jurandy da Cruz Carvalho, Pedro Américo de Santana Silva Lopes, Luiz 
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Augusto de Jesus, Pedro Cícero Marcenio Silva, Jhonatas Lima Monteiro, Silvio de 

Oliveira Dias, Petrônio Oliveira Lima e Josse Paulo Pereira Barbosa. Em Pela Ordem, o 

edil Petrônio Oliveira Lima solicitou que o edil Josse Paulo Pereira Barbosa lhe respeitasse 

e que constasse em Ata que não discorrera acerca de corrupção, bem como não declarara 

seu voto ao requerimento supracitado. Em Pela Ordem  ̧ o vereador Josse Paulo Pereira 

Barbosa mencionou que se equivocara ao expor, em seu pronunciamento na Sessão 

anterior, que legislava em causa própria e enunciou que muitos negavam a Deus neste 

Plenário. Dando continuidade à votação da proposição mencionada, franqueou-se a palavra 

ao edil Ivamberg dos Santos Lima. Ainda em votação à matéria, esta foi aprovada por 

maioria. Neste momento, o edil José Marques de Messias solicitou a retirada de pauta do 

Requerimento nº 165/2021, de sua autoria. Em Pela Ordem, o vereador Luiz Augusto de 

Jesus registrou que não cabia franquear a palavra aos vereadores em votação a um 

Requerimento após o autor solicitar a retirada de pauta deste. Em Pela Ordem, o vereador 

Silvio de Oliveira Dias informou que os Requerimentos nºs 168 e 170/2021 ainda não 

tinham sido apreciados e solicitou que a votação destes ocorresse em bloco. Neste 

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

comando da Mesa Diretiva. Em Questão de Ordem, o edil Josse Paulo Pereira Barbosa 

registrou que os Requerimentos nºs 168 e 170/2021 foram apreciados anteriormente. 

Prestando esclarecimentos, o primeiro Vice-Presidente informou aos demais parlamentares 

que os referidos Requerimentos seriam votados em bloco. Na sequência, o edil Fernando 

Dantas Torres registrou que, anteriormente, o parlamentar Luiz Augusto de Jesus solicitara 

que os Requerimentos nºs 168 e 170/2021 fossem votados em bloco, contudo, as matérias 

não constavam na Ordem do Dia, de modo que seriam apreciadas em seguida. Em votação 

única, os Requerimentos nºs 168 e 170/2021, respectivamente, de iniciativa dos edis 

Silvio de Oliveira Dias e Luiz Augusto de Jesus, os quais, em votação franqueou-se a 

palavra ao vereador Fernando Dantas Torres. Em Pela Ordem, o edil Pedro Cícero 

Marcenio Silva registrou a presença da Srª Marta Sueli na galeria desta Casa. Ainda em 

votação aos referidos Requerimentos, concedeu-se oportunidade de discurso ao parlamentar 

Ivamberg dos Santos Lima. Em Pela Ordem, o edil Pedro Cícero Marcenio Silva externou 

que a Srª Marta Sueli se encontrava nesta Casa com uma Comissão do Conselho Tutelar e 

destacou que esta se reuniria com o Presidente desta Casa. Dando continuidade à votação 

dos referidos Requerimentos, concedeu-se oportunidade de discurso ao vereador Luiz 

Augusto de Jesus e, logo após, as matérias foram aprovadas por unanimidade dos presentes. 

Devido ao horário, os Requerimentos nºs 153 e 157/2021, respectivamente, de iniciativa 

dos edis Edvaldo Lima dos Santos e Emerson Costa dos Santos serão pautados na Ordem 
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do Dia da Sessão Ordinária da próxima terça-feira>. Neste momento, o Presidente solicitou 

que os presentes se colocassem de pé para prestar um minuto de silêncio, em Homenagem 

Póstuma, à senhora Lícia Dantas, sua tia. Nada mais havendo por tratar, o Presidente deste 

Legislativo, edil Fernando Dantas Torres, declarou encerrada a presente Sessão, às doze 

horas e vinte e um minutos, sendo convocada outra para amanhã, dia doze de agosto do ano 

em curso, à hora regimental. 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.       

 

 


