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Ata da 23ª Sessão Ordinária da Câmara 

Municipal de Feira de Santana, Estado da 

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

da 19ª Legislatura, realizada no dia 15 de 

fevereiro de 2023. 

 

Aos vinte e três do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e três, à hora 

regimental, no Plenário da Câmara Municipal de Feira de Santana, situada à Rua Visconde 

do Rio Branco, 122, nesta cidade, Estado da Bahia, realizou-se a vigésima terceira Sessão 

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

qual, à exceção do parlamentar Fernando Dantas Torres, compareceram os vereadores 

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

Arruda Morais, Ivamberg dos Santos Lima, Jhonatas Lima Monteiro, José Carneiro Rocha, 

José da Costa Correia Filho, José Marques de Messias, Josse Paulo Pereira Barbosa, 

Jurandy da Cruz Carvalho, Luciane Aparecida Silva Brito Vieira, Luiz Augusto de Jesus, 

Luiz Ferreira Dias, Marcos Antônio dos Santos Lima, Pedro Cícero Marcênio Silva, 

Petrônio Oliveira Lima, Ronaldo Almeida Caribé, Sílvio de Oliveira Dias, e Valdemir da 

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

(PSDB), Presidenta desta Casa, declarou aberta a presente Sessão e solicitou que o vereador 

Ivamberg dos Santos Lima (PT), assumisse a segunda secretária, ad hoc, para proceder à 

leitura da Ata da Sessão anterior. Em seguida, solicitou do terceiro Secretário, o vereador 

Edvaldo Lima dos Santos (MDB), a leitura das matérias previamente constantes para o 

Expediente do dia, que vão a seguir: <Projeto de Lei nº 009/2023, de autoria do vereador 

Ivamberg dos Santos Lima, que “Dispõe sobre os pontos de apoio para os trabalhadores de 

aplicativos de entrega e de transporte individual privado de passageiros na cidade de Feira 

de Santana”. Pareceres s/nºs, todos exarados por Comissão Especial para Análise de 

Concessão de Honraria, opinando pelo deferimento da tramitação dos Projetos de Decreto 

Legislativo nºs 035 e 036/2022, ambos de iniciativa do edil Flávio Arruda Morais, e 

053/2022, de lavra do parlamentar Sílvio de Oliveira Dias. Requerimento nº 038/2023, de 

autoria do vereador Edvaldo Lima dos Santos. Indicações nºs 089 a 105/2023, de iniciativa 

dos vereadores Emerson Costa dos Santos, Pedro Cícero Marcenio Silva, Luiz Augusto de 

Jesus e Valdemir da Silva Santos. Moção nº 015/2023, de lavra do edil Jurandy da Cruz 

Carvalho>. Oportunamente, a Presidente Eremita Mota de Araújo fez a leitura dos nomes 

dos vereadores que fizeram inscrição para uso da palavra no Horário das Lideranças 
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Partidárias. Em Pela Ordem, o edil Luiz Augusto de Jesus solicitou que a sequência de 

vereadores inscritos no Grande Expediente fosse corrigida. Em resposta, a Presidente 

sugeriu que o edil observasse o livro de inscrições. No Horário destinado às Lideranças 

Partidárias, o vereador Marcos Antônio dos Santos Lima (UNIÃO BRASIL), em 

tempo cedido pelo edil Luiz Augusto de Jesus (UNIÃO BRASIL) destacou que algumas 

empresas de Feira de Santana estão sem pagar seus funcionários, porém, obteve 

informações de que a Prefeitura Municipal já fez os repasses a essas empresas, mesmo 

assim estas continuam sem fazer os pagamentos necessários dos salários, férias e décimo 

terceiro de seus funcionários, culpando a Prefeitura. Enfatizou que iria até o Secretário de 

Administração Municipal para confirmar se realmente essas empresas estão recebendo os 

repasses, até poque não seria justo os funcionários ficarem até três meses sem receber seus 

proventos, não podendo cumprir com seus compromissos. Depois, destacou que esteve no 

bairro Aviário e obteve relatos de moradores de que existe um esgoto jogado por algumas 

empresas nas ruas dessa região, inclusive se chocou quando foi informado que o Instituto 

Federal da Bahia - IFBA era um dos órgãos que estavam jogando esses esgotos no referido 

Bairro, o que estava comprometendo a qualidade de vida de seus moradores, os quais tendo 

que suportarem o mau cheiro até mesmo durante suas refeições. Chamou atenção da 

Secretária do Meio Ambiente a fiscalizar essa situação, que inclusive já é de conhecimento 

desta, mas que até o momento não foi tomado nenhuma atitude. Enfatizou também que vem 

observando diversos animais soltos na cidade, causando acidentes e até mortes, e que nota a 

ausência do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) na fiscalização e retiradas desses 

animais das vias urbanas. Questionou o líder do Governo Municipal, vereador José 

Carneiro Rocha (MDB), o porquê dos órgãos não estarem sendo fiscalizados, se realmente 

estão prestando os serviços incumbidos a eles, ou mesmo se o município está dando as 

condições necessárias para eles trabalharem. Pontou que a atenção aos órgãos é primordial, 

pois algumas ações necessárias destes órgãos que não estão sendo postas em práticas 

repercutem na imagem do Gestor Municipal. Em seguida, o parlamentar Luiz Augusto de 

Jesus (UNIÃO BRASIL) inicialmente, sugeriu ao vereador Marcos Antônio dos Santos 

Lima, orador que o antecedeu, que fosse pessoalmente à Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente para falar com Antônio Carlos Coelho acerca do descarte de dejetos feito 

irregularmente por empresas no bairro Aviário. Em seguida, disse estar dando entrada em 

solicitação à Superintendência de Operações e Manutenção – SOMA, na pessoa de  

Ernesto, que é  responsável pela realização de obras na zona rural de Feira de Santana, no 

que se refere a patrulhamento e encascalhamento, no sentido de que a Gameleirinha, no 

Distrito de Ipuaçu, também seja contemplada com os serviços, pois é uma reivindicação 
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antiga dos moradores daquela localidade, que pela dificuldade de acesso está com suas 

estradas bastante danificadas, razão pela qual espera que seja incluída na programação, 

tendo inclusive tratado também com João Vianei sobre o assunto e confirmado com 

Ernesto, para que nas imediações de Lage, que dá acesso ao rio, o serviço efetivamente seja 

feito. Dando prosseguimento, disse que através de indicação de sua autoria, está em fase de 

conclusão um serviço na rede fluvial da rua Colina de Goiás, no bairro da Conceição, 

realizado pela SOMA, que segundo este vereador é a superintendência mais atuante no 

município, apesar da redução de mais de vinte e dois milhões de reais nos seus recursos. 

Finalizando, referiu-se à visita que fez ao bairro da Conceição II, na Rua Heitor Vila Lobo, 

onde obras também estão sendo realizadas, e cuja praça entende que deveria receber o 

nome de Irmão Lázaro, autor da Emenda que viabilizou a obra, que também abrange o 

Alecrim Miúdo, por julgar que em vista de todos os repasses destinados ao nosso 

Município pelo mesmo, merece um reconhecimento mais significativo. Logo após, o 

vereador Josse Paulo Pereira Barbosa (PSC), em tempo cedido pelo edil José da Costa 

Correia Filho (PATRI), congratulou o Ministro da Casa Civil e Ex-governador da Bahia, 

Sr. Rui Costa, pelo trabalho realizado por este e, sobretudo, por sua participação na vistoria 

das casas populares do programa Minha Casa, Minha Vida no município de Santo Amaro. 

Parabenizou o Governador Jerônimo Rodrigues, bem como o Prefeito Colbert Martins da 

Silva Filho, e externou que este estava disponível para dialogar com as pessoas. Em 

seguida, referiu-se ao pronunciamento feito pelo parlamentar Marcos Antônio dos Santos 

Lima (UB) acerca das cooperativas que prestavam serviço à Prefeitura Municipal de Feira 

de Santana. Frisou que estas empresas não asseguravam os direitos de seus colaboradores e, 

com isso, o Prefeito Municipal era sempre responsabilizado, de modo que sugeriu que o 

líder do governo nesta Casa, edil José Carneiro Rocha (MDB), analisasse a situação porque 

a gestão pública municipal repassava os recursos financeiros às cooperativas, entretanto, 

estas não realizavam de modo célere o pagamento de seus funcionários. Afirmou que a 

situação causava desgaste principalmente para o gestor público municipal. Em aparte, o edil 

Luiz Augusto de Jesus (UB) lembrou que não era mais o líder do governo nesta Casa. Ao 

finalizar seu discurso, o orador à tribuna registrou que, oportunamente, discorrerá sobre o 

distrito de Jaguara e o desenvolvimento deste ao destacar que visitaria a localidade com 

alguns secretários municipais para tratar sobre os interesses dos habitantes da comunidade. 

Na sequência, o vereador Flávio Arruda Morais (PSD), saudou a todos, em especial o 

ex-vereador Carlito do Peixe presente na galeria desta Casa, e declarou que esteve ontem 

reunido com a vereadora Eremita Mota de Araújo e o vereador licenciado Pedro Américo 

de Santana Silva Lopes representando o Conselho Municipal de Proteção, Defesa e Bem-
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estar dos Animais – CMPDA, reunião muito proveitosa, tendo em vista que a causa animal 

não é vista com a empatia merecida pelo Poder Público Municipal e por isso, muitas leis 

não são cumpridas, como por exemplo, a de proibição da circulação de carroças no centro 

da cidade que foi aprovada nessa Casa. Declarou que a intenção da reunião foi cobrar os 

órgãos públicos posições mais firmes de proteção aos animais, estando presente o 

Superintendente de Trânsito Cleudson Almeida, cujo papel foi muito importante, tendo se 

comprometido a fiscalizar a referida lei. Acrescentou que, infelizmente, não viu até hoje um 

gestor que tivesse sensibilidade com a causa animal e que seria importante à implantação de 

uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento) animal que realizasse tratamento médico para 

àqueles animais cujos donos não têm condições de pagar pelos seus pets. Declarou que foi 

feita uma emenda no Orçamento do Município destinando quase um milhão de reais para a 

implantação da referida UPA, mas infelizmente não passou porque não estava no 

cronograma da cidade. Ressaltou a necessidade de debater este tema e se colocou à 

disposição para tratar deste assunto. Continuando, afirmou que este mês será colocado em 

circulação o “Castramóvel”, custeado com seu próprio salário, em torno de 15 a 20 

castrações por mês.  Por fim, mudando o tema do seu discurso, solicitou a vereadora 

Eremita Mota de Araújo que realizasse uma reunião com todos os edis para que fosse 

distribuído o Código de Ética desta Casa e na próxima semana este fosse entregue assinado. 

Posteriormente, o parlamentar Jhonatas Monteiro (PSOL) saudou a Presidente e aos 

demais vereadores, bem como os presentes na galeria. Iniciou informando estar 

esperançoso de que a problemática envolvendo  os precatórios do Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento do Ensino Fundamental – FUNDEF seja resolvida ainda durante o mês 

de fevereiro, já que, em dois mil e dezoito, o Município recebeu mais de duzentos e 

quarenta milhões de reais e, por diversas vezes, somente na atual legislatura, o pagamento 

de tais precatórios foi um assunto recorrente. Esse assunto já era pauta durante a greve dos 

profissionais da área de educação municipal, e mesmo após a greve  a pauta continua sendo 

um pleito de reivindicação. Destacou que recentemente a Comissão de Educação e Cultura 

desta Casa manteve um diálogo com o Procurador Geral do Município, que informou que o 

chefe do Executivo já sinalizava que somente pagaria sessenta por cento dos recursos 

recebidos, o que era devido ao professorado, mas se houvesse o aval do Tribunal de Contas 

da União – TCU. Segundo o parlamentar, para a referida comissão,  esse aval não seria 

necessário, uma vez que já existia um lastro legal estabelecido: duas leis nacionais, uma lei 

municipal e pareceres de cunho semelhante para situações análogas proferidas pelo 

Tribunal de Contas do dos Municípios da Bahia. Contudo, sempre foi um direito do 

Município realizar a consulta que julgasse necessária. Disse ter dialogado, na última 
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segunda-feira, com o Procurador Geral, tendo sido informado de que uma audiência 

ocorrerá na próxima quinta-feira, dia dezesseis de fevereiro, à tarde, em Brasília, e que a 

Comissão de Educação e Cultura não poderá acompanhar a reunião, já que seus membros 

foram avisados tardiamente. No entanto, espera que o Tribunal de Contas apresente o 

parecer por escrito, levando em consideração toda a legalidade já estabelecida no país. Para 

o orador, a problemática não se centra no fato do Município dever pagar ou não ao 

professorado, mas em como pagará, uma vez que a análise orçamentária implicou que, 

aparentemente, houve utilização indevida dos recursos precatórios do FUNDEF. Portanto, 

este é o problema para o Município. Em aparte, o vereador José Carneiro Rocha, afirmou 

que a oposição ao Governo não deve ser sistemática, mas atuar de modo responsável, já que 

a própria oposição concluiu que a visita ao TCU era importante. Para José Carneiro Rocha, 

a ida do Procurador Geral ao TCU intencionava dar segurança ao Poder Executivo para que 

o pagamento dos precatórios fosse realizado. Ao retomar a palavra, Jhonatas Lima 

Monteiro afirmou que aquele que o aparteou não entendeu seu pronunciamento, visto que o 

Governo pode consultar quem quer que seja, mas a avaliação da Comissão de Educação e 

Cultura é que não há a intenção ou vontade política para resolver tais problemas. Concluiu 

informando que o Município tem a prerrogativa de requisitar o parecer do Tribunal de 

Contas da União – TCM. Na sequência, o parlamentar Edvaldo Lima dos Santos 

(MDB), cumprimentou a Presidente da Casa, a imprensa e as pessoas presentes na galeria. 

Em seguida, chamou a atenção dos ouvintes e colegas parlamentares, informando que há 

dezesseis anos deu-se início à obra de duplicação das rodovias 101, 116 e Avenida de 

Contorno de Feira de Santana, todas sendo finalizadas no governo de Jair Messias 

Bolsonaro. Continuando, dirigiu-se ao vereador José da Costa Correia Filho (Patriota) e 

disse que não teria como o governo atual, que está há somente sessenta dias no poder, 

entregar todas essas obras como sendo suas, pois ainda não houve tempo hábil nem para 

licitar empresas prestadoras de serviços de construção. Disse ter ficado surpreso ao ver no 

dia anterior alguns representantes do Partido dos Trabalhadores (PT) da Bahia inaugurando 

uma dessas obras citadas, fazendo referência a um viaduto construído na cidade de Feira de 

Santana. Em aparte, o vereador Ivamberg dos Santos Lima (PT) disse que não citaria o 

inominável, referindo-se ao Ex-Presidente Jair Messias Bolsonaro, e frisou que o atual 

Presidente é Luiz Inácio Lula da Silva e que, como tal, é o responsável pelas inaugurações 

de obras federais, e que não haveria como o Ex-Presidente ter feito a referida inauguração, 

pois não se inaugura algo inacabado. Lembrou também que a obra foi iniciada ainda no 

mandato da Ex-Presidente Dilma Roussef, passando pelos Ex-Presidentes Michael Temer e 

Jair Bolsonaro, sem finalização. Continuou sua fala dizendo que, como houve a finalização 
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da obra somente agora, foi coerente a inauguração pelo governo atual. Ao retomar a 

palavra, o vereador Edvaldo Lima dos Santos finalizou agradecendo a Deus e pediu 

bênçãos para, em suas palavras, o eterno Presidente Jair Messias Bolsonaro. Logo após, o 

edil Petrônio Oliveira Lima (REPUBLICANOS), após saudar os presentes lembrou-se 

da Lei Municipal 4.071, que institui e inclui no Calendário Oficial de Festejos do 

Município o Dia do Profissional do Transporte de Pacientes, conhecido como “Maqueiros” 

para destacar que na data de hoje, 15 de fevereiro, comemora-se o dia do Maqueiro. 

Aproveitou a oportunidade para esclarecer que esses profissionais são trabalhadores que 

atuam na linha de frente dos hospitais, atendendo e transportando os pacientes nas 

Unidades de Saúde. Ressaltou que apresentou o Projeto de Lei Ordinária que culminou com 

a referida Lei para dar visibilidade a uma profissão que, apesar da importância, fica 

esquecida. Por isso, externou que hoje às dezenove horas será realizada uma Sessão 

Especial em comemoração ao Dia do Maqueiro, ao passo que solicitou a participação da 

comunidade. Citou o caso de “Mestre Paraná” que, além de atuar como maqueiro, tem um 

relevante trabalho social desenvolvido nesta cidade. Em seguida, corroborou com o 

discurso do vereador Marcos Antônio dos Santos Lima (União Brasil) acerca da questão da 

poluição em Feira de Santana, que deveria ser combatida com mais ênfase pela Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente. Citou os diversos riachos que desaguam no Rio Jacuípe e 

que recebem dejetos sem o devido tratamento. Cobrou providências da referida secretaria e 

lembrou-se da denúncia do desmatamento e do aterramento de uma lagoa, localizada no 

distrito Tiquaruçu. Acrescentou que as áreas de mata estão sendo devastadas para abrir 

loteamentos em desrespeito ao meio ambiente e às áreas de preservação. Observou também 

que o governo do Estado também é responsável por parte da poluição em Feira de Santana, 

haja vista que a Empresa Baiana de Águas e Saneamento – EMBASA não oferta rede de 

esgoto sanitário como deveria, e os rejeitos chegam aos mananciais sem o devido 

tratamento. Em aparte, o vereador Luiz Augusto de Jesus (UNIÃO BRASIL) esclareceu 

que a área em questão foi desapropriada pela Prefeitura Municipal e uma nesga está sendo 

utilizada para a construção de uma estrada que liga o KM 13 até o distrito de Tiquaruçu, 

atravessando o munícipio de Santanópolis, por isso sendo realizada a terraplanagem na 

área. O aparteante reconheceu que um morador fez a denúncia, mas a comunidade está 

ciente das ações do Município. O orador acrescentou que além desta área que pertence ao 

Município, há espaços cuja mata está sendo devastada para construção de loteamentos.  Em 

Pela Ordem, o edil Josse Paulo Pereira Barbosa questionou o motivo de alguns vereadores 

estarem ausentes nesta sessão, momento em que a presidente Eremita Mota de Araújo disse 

que cada parlamentar é responsável por seus atos. Em seguida, o vereador Ivamberg dos 
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Santos Lima (PT) referiu-se ao pronunciamento feito pelo parlamentar Jhonatas Lima 

Monteiro (PSOL) acerca do pagamento dos precatórios do Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério – FUNDEF e 

salientou que, para si, o Prefeito Colbert Martins da Silva Filho tinha como modus operandi 

não realizar os devidos pagamentos. Mencionou que a Lei Orçamentária Anual – LOA, 

exercício 2023, foi aprovada nesta Casa no ano em curso e registrou que, no entanto, 

profissionais de diversas áreas, contratados por empresas terceirizadas, seguiam sem 

receber seus salários. Questionou se o Chefe do Poder Executivo não gostava de realizar os 

pagamentos ao frisar que, até o presente momento, os servidores da educação municipal 

não receberam os referidos precatórios e os devidos recursos não foram repassados às 

empresas terceirizadas a fim de que os colaboradores destas recebessem seus salários. 

Destacou que, no ano anterior, profissionais de diversas áreas realizaram manifestações na 

galeria desta Casa para solicitar apoio dos vereadores e da imprensa porque não tinham 

recebido seus salários. Declarou que, mesmo após a aprovação da lei orçamentária, o 

Prefeito Municipal não sanava os problemas deste município e questionou se a 

administração pública municipal carecia de organização e/ou assessoramento. Em aparte, o 

vereador Josse Paulo Pereira Barbosa (PSC) destacou que, oportunamente, o líder do 

governo nesta Casa, parlamentar José Carneiro Rocha (MDB), apresentará as devidas 

justificativas após análise da situação. Dando continuidade ao seu pronunciamento, o 

orador à tribuna relatou que a Prefeitura poderia utilizar um doze avos do orçamento 

municipal, de modo que não havia argumentos que pudessem justificar o atraso do 

pagamento salarial dos funcionários contratados por cooperativas. Ao finalizar seu 

pronunciamento, congratulou o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao comentar que, no 

dia anterior, no município de Santo Amaro, ocorreu a última vistoria das casas do programa 

Minha Casa, Minha Vida. Em Pela Ordem, o edil Luiz Augusto de Jesus registrou a 

presença do Sr. Felipe, assessor do Deputado Federal Ricardo Maia, na galeria desta Casa. 

Logo após, o vereador Josse Paulo Pereira Barbosa (PSC) teceu críticas ao senhor de 

prenome Bento, pelo fato deste, na data de ontem ter falado ao governador que o orador 

havia o traído por estar apoiando o Prefeito Colbert Martins da Silva Filho, tendo 

respondido que “está com o Prefeito Colbert, mas que o seu coração é grande, cabe os 

dois”. Em aparte, o edil Ivamberg dos Santos Lima afirmou que o Sr. Bento é uma pessoa 

íntegra, sendo um ótimo professor. Retomando seu discurso, o orador declarou que por 

felicidade, o deputado José Neto escalou os edis Silvio de Oliveira Dias e Ivamberg dos 

Santos Lima para apoiá-lo nesta cidade, pois se dependesse do Sr. Bento não teria grandes 

resultados. Mudando o tema do seu discurso, afirmou que o distrito de Jaguara tem crescido 
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a cada dia e que a empresa que ganhou a licitação para atuar no local já está sendo 

homologada. Continuando, agradeceu ao ex-governador Rui Costa pelas ações na pista do 

referido distrito, assim como o Prefeito Colbert Martins da Silva Filho por suas iniciativas e 

finalizou seu discurso com a seguinte frase: “Avante Jaguara, Deus Acima de Tudo e 

Jaguara acima de todos nós”. Em Pela Ordem, o vereador Edvaldo Lima dos Santos 

retrucou a frase proferida pelo orador anterior e afirmou que o Brasil está acima de tudo e 

Deus acima de todos. Posteriormente, o edil José Carneiro Rocha (MDB), cumprimentou 

a Presidente da Casa, a imprensa e as pessoas presentes na galeria. Disse que fazer oposição 

é algo salutar, desde que seja feita com respeito e de forma a trazer benefícios ao 

município. Dirigiu sua fala ao colega, edil Jhonatas Monteiro (PSOL) e disse que gostava 

de ouvir sempre a oposição, ressaltou que, em diversas ocasiões, esteve em reuniões sobre 

o pagamento dos precatórios aos profissionais de educação do município e que, na última 

ocorrida, ficou acordado que o Procurador do Município, senhor Guga Leal, iria marcar 

uma audiência com o Presidente do Tribunal de Contas da união – TCU, Dr. Bruno Dantas, 

para, a partir dessa reunião, ser comunicada à oposição e à Comissão de Educação desta 

Casa, bem como à Diretoria da APLB, o que foi decidido. E que, ao marcar a audiência, o 

Dr. Bruno Dantas comunicou a todos os interessados, inclusive ao edil Jhonatas Monteiro, 

para que comparecessem, se assim desejassem. Em seu discurso, perguntou se gostariam 

que o Procurador do Município pagasse as passagens para que os representantes da APLB 

pudessem comparecer à audiência supracitada, o que não fazia sentido algum. Disse que a 

oposição não pode ser contra tudo e contra todos, que o governo municipal quer sim pagar 

os precatórios, mas precisa antes se respaldar para fazer tudo dentro da legalidade, e para 

tanto precisa de um parecer do Tribunal de Contas da União. Em aparte, o vereador 

Jhonatas Monteiro disse que o colega parlamentar talvez não tenha entendido seu discurso 

e que era direito do governo municipal consultar quem quer que seja, mas que o 

questionamento inicial seria a necessidade dessa consulta prévia – antes do pagamento do 

precatório – pois já existe uma Lei Federal vigente, de nº 14325/22, onde está previsto o 

pagamento dos precatórios do FUNDEF aos profissionais da educação. Ao retomar sua 

fala, o orador da tribuna ressaltou que o procurador do município está aguardando apenas 

que o Presidente do TCU, Dr. Bruno Dantas, informe que está tudo dentro da legalidade e 

que pode ser efetuado o pagamento devido, para que o município efetue o pagamento. Para 

encerrar, dirigiu-se ao vereador Ivamberg Lima (PT) e disse que não há calote no Governo 

de Colbert Martins da Silva Filho e muito menos na Câmara Municipal de Feira de 

Santana, frisando que a Presidente pagará o que deve, referindo-se ao auxílio alimentação 

(green card) que não foi pago aos servidores no mês de janeiro até a data corrente. Depois, 
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o vereador Jhonatas Lima Monteiro (UNIÃO BRASIL), em seu pronunciamento disse 

que em Feira de Santana as fortes chuvas, que normalmente caem todo início de ano, em 

vez de benção, significa prejuízo, em razão da falta de planejamento e gestão por parte do 

governo, haja vista que as pessoas, além de conviverem com a lama nas portas de suas 

casas, também precisam lidar com ela dentro de suas residências, muitas vezes com risco a 

vida. Disse que localidades como o entorno do Prato Raso, Queimadinha, Rocinha, 

Mangabeira, o entorno da Lagoa de Chico Maia, o Feira X, ou mesmo nas Baraúnas, os 

moradores ao primeiro sinal de chuva precisam colocar tijolos e blocos embaixo dos 

móveis, e que muitas vezes a água chega a um metro de altura, sem que as autoridades 

competentes tomem providencias, mesmo apesar de ser um problema tão antigo e 

recorrente. Disse ainda que o Prefeito Colbert Martins, no início de dezembro passado, 

disse que o Executivo iria apresentar a esta Casa um plano de drenagem e manejo na rede 

fluvial do Município, sem que até agora nada tenha sido enviado para cá, razão pela qual 

solicita que o Executivo cumpra com seus compromissos diante da seriedade do problema. 

Finalizando, cedeu aparte ao Vereador José Carneiro Rocha e respondeu ao seu 

questionamento. No momento destinado ao Grande Expediente, o vereador Luiz 

Augusto de Jesus (UNIÃO BRASIL) fez menção a inauguração de alguns viadutos 

importantes como o que interligam o Anel de Contorno a Santa Bárbara-BA e a 

Santanópolis-BA – obras realizadas durante o governo do ex-presidente Jair Messias 

Bolsonaro, em Feira de Santana-BA. Destacou ter acompanhado um debate em que o atual 

presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) questionava que o ex-presidente Jair Bolsonaro 

havia inaugurando várias obras iniciadas em seu governo, mas que não foram reconhecidas 

a autoria de fato. Destacou também que agora o atual Presidente está fazendo a mesma 

coisa, inaugurando obras em Feira de Santana iniciadas no governo de Jair Messias 

Bolsonaro e concluídas recentemente no atual governo, sem dar os créditos a autoria. 

Enfatizou que o atual Presidente, com pouco mais de 1 mês de gestão, se intitula pai de 

uma obra que já vem sendo feita há dois ou três anos nas rodovias da Bahia. Enfatizou que 

algumas casas que estavam prontas do projeto Minha Casa, Minha Vida, tendo somente 

algumas pendencias para serem entregues, agora são entregues sem fazer nenhuma 

referência ao ex-presidente da República. Pontuou que o atual Presidente autorizou mais 

construções do programa Minha Casa, Minha Vida, porém, sabendo que em vários 

condomínios em Feira de Santana feitos por meio deste programa tiveram casas 

abandonadas pelos moradores, por falta de uma infraestrutura e segurança que dê qualidade 

de vida aquelas pessoas, espera-se que nessas novas construções os futuros moradores 

possam ter uma assistência maior em seus condomínios, como construções de escolas, 
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pontos policiais, posto de atendimento médico e locais de trabalho, ou seja, que esses novos 

projetos possam atender as pessoas carentes, dando o suporte necessário para continuarem 

residindo nesses locais. Em Aparte, o vereador Ivamberg dos Santos Lima (PT) destacou 

que a parte de infraestrutura dos condomínios Minha Casa, Minha Vida é de competência 

dos municípios, ou seja, é dos municípios que vem a contrapartida, rever a parte social, 

trabalhar com essas famílias que muitas das vezes não tem o costume em morar em 

comunidades. O Governo Federal entrega as obras e os municípios são incumbidos em dar 

o suporte necessário às famílias, e especificou que a violência está grande em muitos dos 

condomínios de Feira de Santana porque não tem nenhum trabalho social feito pelo 

município nessas comunidades. Retomando a palavra, o orador da tribuna destacou que a 

obrigação de dar segurança à população é do Governo Estadual e não dos municípios e que, 

inclusive, a segurança pública é um caos em nível nacional. Mudando de assunto, teceu 

críticas ao Sistema de Regulação de pacientes do Estado da Bahia, destacando também 

como um caos, haja vista que pessoas estão morrendo nas filas de regulação, citando uma 

mãe de família que se encontra na policlínica do estado, em estado grave, mas que não está 

conseguindo regulação para o Hospital Geral Clériston Andrade – HGCA, necessitando de 

uma endoscopia. Em Aparte, José Carneiro Rocha (MDB) teceu elogios ao programa 

Minha Casa, Minha Vida, destacando que milhões de brasileiros conseguiram seus 

objetivos, que é sua casa própria. Porém, destacou que concorda em haver irregularidades 

na forma de distribuição dessas casas. Enfatizou que o saudoso secretário Ildes Ferreira (In 

memoriam) detectou que só em Feira de Santana existe mais de 2 mil casas abandonadas 

pelos seus proprietários e isso remete que houve erros na sua distribuição e que hoje se 

tenta resgatar para redistribuir, mas que a burocracia não permite. Destacou ainda que 

quando foi implantado o Minha Casa, Minha Vida na região da Conceição Mangabeira, o 

ex-prefeito municipal, José Ronaldo, construiu a Escola Jhonatas Monteiro e a Creche da 

Mangabeira, dando infraestrutura geral naquela região. Por fim, o orador a tribuna 

concordou que o ex-prefeito José Ronaldo fez um excelente trabalho nos condomínios, com 

a construção de postos de saúde, creches e escolas, dando assim a contrapartida necessária, 

um trabalho que foi dado continuidade pelo Prefeito Colbert Martins Filho, contudo, falta 

segurança nesses condomínios para que as pessoas se sintam seguras. Em Aparte, Valdemir 

da Silva Santos (PV) destacou que essas construções que vem sendo inauguradas em nome 

de um governo que acaba de chegar que não teve praticamente participação nenhuma e que 

exprime a seguinte fala: “Bolsonaro não volta mais ser candidato, dependendo da narrativa 

que nós criarmos até o final do mandato”. E a narrativa deles é a de que nada presta, nada 

deu certo e nada funciona, mas que a prova está aí que é o viaduto da Matinha, um viaduto 
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extraordinário feito pelo ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Em seguida a presidenta 

desta Casa submeteu a Ata da Sessão anterior a apreciação plenária, a qual foi aprovada 

pela unanimidade dos edis presentes. Posteriormente, o vereador Edvaldo Lima dos 

Santos (MDB) iniciou seu discurso lendo trechos da reportagem “Transição de gênero em 

menores de idade: deputado propõe CPI contra hospitais” de Cristyan Costa, publicado na 

Revista Oeste em oito de fevereiro de 2023, os quais seguem: “O deputado federal Otoni de 

Paula (MDB-RJ) iniciou a coleta de assinaturas para abrir uma Comissão Parlamentar de 

Inquérito (CPI) cujo objetivo é investigar hospitais que fazem transição de gênero em 

menores de idade”. “Vale reforçar que crianças podem apresentar comportamentos 

transitórios até mesmo quanto à sua identidade humana”. “Um bom exemplo disso são as 

crianças que se reconhecem como os personagens de quadrinhos que elegem seus 

preferidos, como o Super-Homem”. “O Hospital das Clínicas (HC) da Universidade de São 

Paulo (USP), na capital paulista, tem 280 menores de idade em processo de transição de 

gênero. Desse total, cem são crianças de 4 a 12 anos; enquanto 180 são adolescentes de 13 

a 17 anos. Além desse público, há cem adultos a partir dos 18 na mesma situação”. Na 

sequência, o orador leu o discurso a seguir: “O que o comunismo deseja? Destruir o 

ocidente e a nossa cultura; se infiltrar e transformar a nossa arte e literatura contra nós. Na 

visão deles, o mundo do Cristianismo está saturado há mais de dois mil anos com preceitos 

judaicos. O que eles querem? Incitar o ódio entre as classes, com o objetivo de dividir para 

governar; destruir a família e a espiritualidade e fazer que os cristãos venham a comer 

migalhas que caem da sua mesa. O ódio é base do comunismo. As crianças devem ser 

ensinadas a odiar seus pais. O socialismo que se defende nas universidades tem o objetivo 

de se infiltrar nas igrejas, e fazer com que as pessoas desacreditem na bíblia e em Deus. 

Apresentar homossexualidade e promiscuidade em livros e revistas e filme da tv e forçar as 

pessoas a aceitar como normal, transformar as nossas crianças com a ideia de liberdade 

sexual, mas na realidade é libertinagem sexual, desconstrução e descaracterização do ser 

humano que é a imagem e semelhança de Deus. Tem pessoas que fazem tanta 

transformação no seu corpo, seja por cirurgia, ou por colocação de objetos que chega a se 

transformar em um animal irracional – com certeza, essa não é a vontade de Deus para a 

vida do ser humano”. Continuando, o orador tratou sobre o vitimismo da esquerda. 

Declarou que existe um hino de número 39, que há 140 anos é cantado na igreja na hora da 

ceia, sendo ele: “Alvo mais que a neve/ alvo mais que a neve/ se neste sangue lavado mais 

alvo que a neve serei”. E afirmou que um cantor, o qual não identificou, disse que o 

referido hino é racista. Continuando, afirmou na íntegra: “A esquerda doentia tenta a todo 

custo se infiltrar no meio evangélico pentecostal e criam falsas narrativas a fim de dividir 

https://revistaoeste.com/brasil/hospital-da-usp-tem-quase-300-menores-de-idade-fazendo-transicao-de-genero/
https://revistaoeste.com/brasil/hospital-da-usp-tem-quase-300-menores-de-idade-fazendo-transicao-de-genero/
https://www.hc.fm.usp.br/
https://www.hc.fm.usp.br/
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para dominar. Como exemplo, nos últimos tempos, estão divulgando, entre outras mentiras, 

que o hino ‘Alvo Mais que a Neve’ carrega uma mensagem racista (Hino 39 da Harpa 

Crista). Há uma letra forte e profunda que nunca foi questionada, pois tem inspiração na 

Palavra de Deus, no texto que se encontra no Salmo 51:7 ‘Purifica-me com hissopo, e 

ficarei puro, lava-me, e mais branco do que a neve serei’. Portanto, não tem nada de cor de 

pele e sim referência ao carmesim do sangue que, na Bíblia, carrega uma simbologia de fé. 

O que nos entristece é a forma como a esquerda age usando pessoas que se dizem cristãs 

evangélicas. ‘Alvo Mais que a Neve’ em 1881, com base no texto de Isalas 1:18: ‘Embora 

os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve; 

embora sejam rubros como púrpura, como a lã se tornarão.’  Há mais de 140 anos, o hino 

‘Alvo Mais que a Neve’ vem sendo entoado por igrejas ao redor do mundo, agora se tornou 

uma mensagem racista na sua letra. A música, no entanto, foi composta por um autor que 

desempenhou um papel significativo durante a Guerra Civil Americana, marcada pela 

disputa pelo fim da escravidão nos Estados Unidos. O que a esquerda deseja? Mudar as 

coisas do lugar? Tirar a parte da Bíblia que fala sobre homossexualismo e dizer que a Bíblia 

está antiga e tem que ser modificada? Dizer que a educação ensinada pelo pai e a mãe está 

errada?  Afirmar que o certo é os ensinamentos de professores com viés de esquerda?”. Por 

fim, o vereador repudiou o cantor que afirmou que a música era racista, a esquerda 

comunista, e declarou que o edil Jhonatas Lima Monteiro é um parlamentar e professor de 

excelência, assim como o edil Ivamberg dos Santos Lima, não os enquadrando em nada do 

que foi dito. Na sequência, o vereador Jhonatas Lima Monteiro (PSOL) referiu-se ao 

pronunciamento do orador que lhe antecedeu à tribuna ao dizer que ninguém possuía 

monopólio para discorrer sobre determinado segmento, bem como salientou que, no Brasil, 

havia diversas denominações evangélicas por conta dos muitos posicionamentos e 

interpretações acerca das tradições cristãs. Externou que compreendia a preocupação de 

algumas pessoas em relação aos posicionamentos dos partidos de esquerda, entretanto, não 

poderia deixar de expor suas ideologias. Frisou que, enquanto socialista, defendia que o 

modo de sociedade atual adoecia as pessoas porque se baseava no lucro privado e declarou 

que a população deveria ter condições e direitos igualitários. Externou que a sociedade não 

deveria ser marcada pela opressão, pela exploração e pela negação de direitos e referiu-se à 

Guerra Civil que ocorreu nos Estados Unidos ao salientar que, como historiador, conhecia 

os processos históricos do mundo. Frisou que, tradicionalmente, desde a Revolução 

Francesa, os partidos de esquerda defendiam a igualdade e declarou, ainda, que os partidos 

de direita passaram a defender os privilégios e a concordar com a nobreza. Registrou que, 

antes de discutir as propostas dos partidos de esquerda e de direita, era necessário entender 
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o que estes defendiam. Ressaltou que posicionamentos divergentes acerca da política eram 

legítimos e evidenciavam o processo democrático ao tecer comentários críticos ao ex-

Presidente Jair Messias Bolsonaro. Expôs que disseminar a ideia de degeneração dos 

partidos esquerdistas era útil em alguns momentos, sobretudo quando faltava conteúdo 

histórico e político. Referiu-se ao edil Edvaldo Lima dos Santos (MDB) ao registrar que 

este, por conta de questões políticas e por fazer parte da bancada governista, precisava se 

dedicar às pautas nacionais e estaduais. Disse que era possível ser governista e, ainda 

assim, comentar sobre as mazelas da gestão do Prefeito Colbert Martins da Silva Filho. Em 

seguida, relatou que, enquanto professor da rede estadual, preocupava-se com o currículo 

escolar e externou que, no Brasil, o ensino médio apresentava um conjunto de problemas. 

Explicou que, apesar da denominada “reforma do ensino médio”, nada foi resolvido e 

enunciou que a referida “reforma” foi apreciada durante a gestão do ex-Presidente Michel 

Temer mesmo com resistência estudantil e críticas dos movimentos sociais do âmbito 

educacional. Destacou que, desde então, os gestores estaduais se esforçavam para 

implementar a referida reforma, no entanto, não realizavam as devidas reflexões e explicou 

que o denominado “novo ensino médio” reduzia, significativamente, os conteúdos 

associados a determinadas disciplinas, tais como sociologia, história, artes e geografia. 

Disse que a desqualificação do currículo escolar das instituições públicas de ensino 

agravaria as diferenças entre as escolas públicas e particulares, bem como externou que os 

conteúdos da denominada formação humanística não corresponderiam às necessidades de 

pensamento crítico. Por fim, mencionou a campanha nacional pela revogação do “novo 

ensino médio” ao explicar que este não tinha como objetivo resolver os problemas da 

educação básica, pois a lógica de interesse empresarial na política educacional produzia 

cenários divergentes para a classe trabalhadora e para as pessoas que possuíam recursos 

financeiros. Durante o discurso do último orador, o comando da Mesa Diretiva foi 

transferido para a primeira secretária, vereadora Luciane Aparecida Silva Brito Vieira, e 

posteriormente, foi reassumido pela presidente Eremita Mota de Araújo. Em Ordem do Dia 

foram apreciadas as seguintes proposições: <Em redação final, o Projeto de Lei 

Ordinária nº 150/2021, substitutivo do edil Josse Paulo Pereira Barbosa, o qual foi 

aprovado pela unanimidade dos edis presentes. Em Pela Ordem, o vereador José Carneiro 

Rocha solicitou votação em bloco dos Projetos de Lei Ordinária de nºs 88/2021 e 108/2022, 

o que, após apreciação plenária, foi aprovado pela unanimidade dos vereadores presentes. 

Assim, em segunda discussão, os Projetos de Lei Ordinária nº 88/2021, de lavra do 

vereador Jurandy da Cruz Carvalho e nº 108/2022, de iniciativa do parlamentar José 

Carneiro Rocha foram aprovados pela unanimidade dos parlamentares presentes. Em 
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primeira discussão, o Projeto de Lei nº 107/2022, de autoria do parlamentar Luiz 

Augusto de Jesus, com Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação – CCJR, 

cujo Parecer, em votação, foi aprovado pela unanimidade dos parlamentares presentes. Em 

votação, o Projeto também foi aprovado pela unanimidade dos vereadores presentes. Vale 

registrar que o autor usou da matéria a palavra em votação. Em primeira discussão, o 

Projeto de Lei nº 117/2022, de autoria do Poder Executivo, com Pareceres da CCJR e da 

Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização – CFOF. Em votação, os Pareceres foram 

aprovados pela unanimidade dos parlamentares presentes. Em Pela Ordem, a vereadora 

Luciane Aparecida Silva Brito Vieira pediu vistas ao projeto nº 117/2022 e, na sequência, 

solicitou adiamento de pauta por duas sessões. Em discussão ao adiamento de pauta, o edil 

José Carneiro Rocha usou a palavra. Em Pela Ordem, a parlamentar Luciane Aparecida 

Silva Brito Vieira externou que solicitou adiamento de pauta porque considerou o valor da 

ajuda de custo muito baixo, de modo que deseja colocar uma Emenda posteriormente. Em 

Pela Ordem, o vereador José Carneiro Rocha disse que não se manifestou contrariamente 

ao direito da colega em pedir adiamento de pauta, mas ao fato da vereadora citada ter dado 

uma justificativa não convincente, já que o salário dos médicos é pago pelo governo federal 

através do Programa Médicos pelo Brasil/Mais Médicos ao tempo em que disse que se o 

projeto não for votado logo o município de Feira de Santana terá que custear o salário 

integral dos médicos. Em Pela Ordem, a vereadora Luciane Aparecida Silva Brito Vieira 

salientou seu desejo de que o Projeto de Lei seja adiado para a sessão seguinte e agradeceu 

ao colega José Carneiro por ter subscrito um projeto de sua autoria na sessão anterior, 

momento em que o edil José Carneiro concordou que a matéria fosse pautada para amanhã. 

Em discussão ao adiamento de pauta, o parlamentar Marcos Antônio dos Santos Lima usou 

a palavra. Em Pela Ordem, o edil José Carneiro Rocha perguntou à presidente Eremita 

Mota de Araújo se seria possível realizar sessão extraordinária amanhã para votar o projeto 

também em segunda discussão, em razão de não haver sessão na próxima semana na 

segunda e terça-feira, momento em que a presidente informou que o projeto não está em 

regime de urgência. Em Pela Ordem, o vereador Pedro Cícero Marcênio Silva lamentou 

informação divulgada pelo Acorda Cidade de que a Casa de Saúde Santana suspendeu a 

realização de cirurgias porque a prefeitura não repassou a verba. Em Pela Ordem, o edil 

Luiz Ferreira Dias externou que as UPAs, Policlínicas, Casa de Saúde Santana e o Hospital 

Dom Pedro de Alcântara estão superlotados e frisou que o povo não possui um atendimento 

adequado na área de ortopedia. Logo após, a presidente Eremita Mota de Araújo 

comunicou que, em consenso com a vereadora Luciane Aparecida Silva Brito Vieira, o 

projeto seria votado em primeira e segunda discussão no dia seguinte. Na sequência, o edil 
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Sílvio de Oliveira Dias também fez uso da palavra em discussão do adiamento de pauta. 

Em Pela Ordem, o vereador Edvaldo Lima dos Santos externou que o colega Sílvio Dias 

falou inverdades quando disse que os edis tinham acabado de receber as matérias pautadas 

para a Ordem do Dia ao tempo em que lembrou que foi uma cobrança da CCJR, da qual ele 

faz parte, que as matérias fossem apresentadas aos edis com antecedência. Em Pela 

Ordem, o parlamentar Jhonatas Lima Monteiro questionou o porquê da discussão do 

projeto ter sido iniciada mesmo após a sinalização do adiamento de pauta, bem como 

ressaltou que tem ponderações sobre o Projeto de Lei nº 117/2022. Em Pela Ordem, o edil 

Sílvio de Oliveira Dias solicitou que o projeto fosse encaminhado para a Comissão de 

Saúde para que um Parecer seja exarado. Ainda em discussão ao adiamento de pauta, os 

vereadores Josse Paulo Pereira Barbosa, José Carneiro Rocha, Jurandy da Cruz Carvalho, 

Edvaldo Lima dos Santos, Luiz Augusto de Jesus, Jhonatas Lima Monteiro e Marcos 

Antônio dos Santos Lima usaram a tribuna. Em Pela Ordem, o parlamentar Edvaldo Lima 

solicitou constar em ata a presença do Pastor Cabral, membro da Convenção da Assembleia 

de Deus da Bahia, na galeria da Casa. Em Pela Ordem, o edil Sílvio de Oliveira Dias 

protestou contra o fato de a matéria não ter sido encaminhada à Comissão de Saúde, frisou 

que votará favorável à mesma após a devida discussão e depois apresentou uma emenda ao 

referido projeto, desse modo, o mesmo baixou às comissões. Em Pela Ordem, o 

parlamentar Josse Paulo Pereira Barbosa questionou quem são os edis governistas e 

opositores desta Casa. Em Pela Ordem, o parlamentar José Carneiro Rocha disse que se o 

município tomar um prejuízo de duzentos mil, a culpa será do edil Sílvio de Oliveira Dias. 

Em Pela Ordem, o parlamentar José Carneiro Rocha solicitou votação em bloco dos 

Requerimentos de nºs 33 a 37/2023. Em Pela Ordem, o edil Flávio Arruda de Morais 

avisou que após esta sessão haverá uma reunião com os edis para entrega do Código de 

Ética e Decoro Parlamentar desta Casa. Em votação única, os Requerimentos nºs 33 a 

37/2023, todos de lavra do parlamentar Luiz Ferreira Dias foram votados em bloco e 

aprovados pela unanimidade dos vereadores presentes. Em Questão de Ordem, o vereador 

Jurandy da Cruz Carvalho comunicou que está encaminhando ao Conselho de Ética desta 

Casa e à Justiça uma interpelação pública com relação ao edil Josse Paulo Pereira Barbosa 

para que este explique denúncia feita no dia anterior. Informou que as medidas jurídicas 

estão sendo tomadas e ele não desistirá da apuração, bem como disse que está pensando em 

solicitar uma nova Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI nesta Casa. Nada mais 

havendo por tratar, a Presidente desta Casa, a vereadora Eremita Mota de Araújo, declarou 

encerrada a presente Sessão, às onze horas e trinta e um minutos, sendo convocada outra 

para amanhã, dezesseis de fevereiro do ano em curso, à hora regimental. Para constar, eu, 
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Rodrigo Reis Carvalho, Redator de Debates desta Casa, lavrei a presente Ata, que segue à 

apreciação plenária, na forma regimental. 


