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Ata da 60ª Sessão Ordinária da Câmara 

Municipal de Feira de Santana, Estado da 

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

da 19ª Legislatura, realizada no dia 31 de 

maio de 2022. 

 

Aos trinta e um dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois, à hora 

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

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

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

qual, à exceção do parlamentar Ronaldo Almeida Caribé, compareceram os vereadores 

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

Dantas Torres, Flávio Arruda Morais, Ivamberg dos Santos Lima, Jhonatas Lima Monteiro, 

José Carneiro Rocha, José da Costa Correia Filho, José Marques de Messias, Josse Paulo 

Pereira Barbosa, Jurandy da Cruz Carvalho, Luciane Aparecida Silva Brito Vieira, Luiz 

Augusto de Jesus, Luiz Ferreira Dias, Marcos Antônio dos Santos Lima, Pedro Cícero 

Marcenio Silva, Petrônio Oliveira Lima, Sílvio de Oliveira Dias e Valdemir da Silva 

Santos. Amparado pelo Regimento Interno, o vereador Fernando Dantas Torres, Presidente 

desta Casa, declarou aberta a presente Sessão e solicitou que a vereadora Eremita Mota de 

Araújo, segunda Secretária, procedesse à leitura da Ata e do Termo de Encerramento das 

Sessões anteriores. 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: <Projetos de Lei Ordinária n/nºs 047, 048 e 

049/2022, sendo o primeiro de autoria do edil Flávio Arruda Morais e os dois últimos de 

lavra do Poder Executivo Municipal, que, respectivamente, “Altera dispositivo da Lei nº 

2.397 de 23 de janeiro de 2003, que organiza o serviço de transporte coletivo urbano no 

município de Feira de Santana, e dá outras providências”; “Estabelece a Revisão Anual dos 

Vencimentos dos Servidores Públicos Municipais, e dá outras providências” e “Dispõe 

sobre o reajuste dos vencimentos dos professores, especialistas em educação e secretários 

escolares, da Rede Municipal de Ensino, do Município de Feira de Santana e dá outras 

providências”. Projeto de Resolução n/nº 745/2022, de autoria de diversos edis, que 

“Altera a redação de dispositivo do Regimento Interno e dá outras providências”. 

Pareceres nºs 069 e 070/2022, ambos exarados pela Comissão de Constituição, Justiça e 

Redação – CCJR, opinando, respectivamente, pelo deferimento da tramitação do Projeto de 



 

 

 

 

 
 

Feira de Santana 

CÂMARA  MUNICIPAL 
  Casa da Cidadania 

  

526 

 

RD 202260 

Ata republicada por incorreção 

Lei nº 045/2022, de lavra do Poder Executivo Municipal, e pelo indeferimento da 

tramitação da Emenda nº 01/2022 ao Projeto de Lei nº 045/2022, de iniciativa do 

parlamentar Silvio de Oliveira Dias. Parecer nº 050/2022, exarado pela Comissão de 

Finanças, Orçamento e Fiscalização – CFOF, opinando pelo deferimento da tramitação do 

Projeto de Lei nº 045/2022, de lavra do Poder Executivo. Requerimentos nºs 183 e 

184/2022, respectivamente, de lavra do edil Flávio Arruda Morais e da Comissão de 

Finanças, Orçamento e Fiscalização. Indicações nºs 881 a 898/2022, de iniciativa dos 

vereadores Flávio Arruda Morais, Silvio de Oliveira Dias, Jurandy da Cruz Carvalho, 

Edvaldo Lima dos Santos, Ivamberg dos Santos Lima, Valdemir da Silva Santos e Josse 

Paulo Pereira Barbosa. Correspondências: Ofício nº 101/2022, datado do dia 19 de maio 

do ano em curso e assinado pelo Prefeito Municipal de Feira de Santana, Dr. Colbert 

Martins da Silva Filho, apresentando o nome do advogado Carlos Alberto Moura Pinho, 

considerando o § 3º, do art. 100, da Lei Orgânica do Município, para recondução ao cargo 

de Procurador Geral do Município, a ser exercido pelo período de junho de 2022 a junho de 

2024, através de apreciação desta Casa da Cidadania. Ofício SEADM nº 048/2022, datado 

do dia 24 de maio do ano em curso e assinado pelo Secretário Municipal de Administração, 

Sr. José Marcondes de Carvalho, prestando os devidos esclarecimentos em resposta ao 

Requerimento nº 144/2022. Ofício s/nº, datado do dia 25 de maio do ano em curso e 

assinado pelo Sr. Jefferson Teles de Barros Lobo, Presidente da Associação de Bombeiros 

Profissionais Civis de Feira de Santana, solicitando fazer uso da palavra, em Tribuna Livre, 

para tratar sobre a importância dos bombeiros civis e dos serviços prestados por estes 

profissionais em Feira de Santana>. Oportunamente, o Presidente deste Legislativo, edil 

Fernando Dantas Torres, congratulou a vereadora Luciane Aparecida Silva Brito Vieira 

(MDB) ao relatar que esta se tornou Presidente do Diretório do MDB em Feira de Santana. 

No Horário das Lideranças Partidárias, a parlamentar Luciane Aparecida Silva Brito 

Vieira (MDB), em tempo cedido pelo edil Edvaldo Lima dos Santos (MDB), saudou os 

presentes e registrou que este município não possuía Diretório do Movimento Democrático 

Brasileiro (MDB) ao afirmar que este será implementado em breve através de sua gestão. 

Frisou que se filiou ao referido partido em Salvador antes de comentar que o Deputado 

Federal Lúcio Viera Lima lhe convidou para se tornar Presidente do Diretório do MDB em 

Feira de Santana, entretanto, na época, informou que, inicialmente, se dedicaria ao seu 

mandato a fim de contribuir com a população para, tempos depois, aceitar o desafio. 

Relatou que o parlamentar supracitado percebeu, em si, determinação e capacidade para 

assumir a presidência do Diretório de um dos partidos mais expressivos do país. Convidou 

as mulheres que desejassem se filiar ao partido mencionado ao destacar que era necessário 
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incentivar a criação de novas políticas públicas. Em aparte, a vereadora Eremita Mota de 

Araújo (PSDB) cedeu seu tempo de pronunciamento à oradora à tribuna e aproveitou a 

oportunidade para parabenizá-la ao destacar que as mulheres deveriam ter maior 

expressividade no cenário político. Dando continuidade ao seu discurso, a vereadora 

Luciane Aparecida Silva Brito Vieira (MDB) registrou que foi eleita para defender as 

diversas categorias e externou que participou de uma reunião na qual, juntamente com os 

demais parlamentares do partido em Feira de Santana, foi coagida e ameaçada. Frisou que o 

MDB jamais teve liderança e Diretório em Feira de Santana e ressaltou que foi eleita pelo 

povo feirense. Em aparte, o edil Edvaldo Lima dos Santos (MDB) congratulou a oradora à 

tribuna ao enunciar que esta impulsionará, ainda mais, o partido mencionado em Feira de 

Santana. Teceu críticas à gestão pública municipal e externou que a oradora à tribuna 

poderia contar com seu apoio. Neste momento, o parlamentar José da Costa Correia Filho 

(PATRI) cedeu seu tempo de pronunciamento à oradora à tribuna e aproveitou a 

oportunidade para parabenizá-la. Dando continuidade ao seu pronunciamento, a vereadora 

Luciane Aparecida Silva Brito Vieira (MDB) relatou que atuaria de maneira efetiva na 

presidência do Diretório do partido supracitado e salientou que lutará, ainda mais, pela 

população feirense. Denunciou que os profissionais das unidades de saúde localizadas nos 

bairros Parque Ipê e George Américo não recebiam seus salários e informou que diversas 

escolas estavam abandonadas, assim como não havia o quantitativo necessário de médicos 

e dentistas para atuar neste município. Ao concluir seu discurso, teceu críticas ao Prefeito 

Colbert Martins da Silva Filho. Em aparte, o vereador Edvaldo Lima dos Santos (MDB) 

comentou que o Prefeito Municipal deveria sair do partido supracitado. Durante o 

pronunciamento da oradora à tribuna, a segunda Secretária desta Casa, vereadora Eremita 

Mota de Araújo, assumiu o comando da Mesa Diretiva. Em seguida, o vereador Fernando 

Dantas Torres (PSD) referiu-se ao pronunciamento da oradora que lhe antecedeu à tribuna 

ao indagar se esta concederá espaço ao Sr. Evaldo Martins, candidato a deputado federal, 

mesmo após este anunciar apoio ao candidato a Governador do Estado da Bahia, Sr. ACM 

Neto, quando o Sr. Jerônimo Rodrigues era o candidato apoiado pelo partido supracitado. 

Expôs acreditar que a vereadora Luciane Aparecida Silva Brito Vieira (MDB) concederá 

um prazo para que o Prefeito Colbert Martins da Silva Filho declare seu apoio ao candidato 

Jerônimo Rodrigues. Em aparte, a parlamentar Luciane Aparecida Silva Brito Vieira 

(MDB) afirmou que conheceu o Sr. Evaldo Martins durante uma reunião realizada no 

estabelecimento Limão Drinks, ocasião em que este, para si, agiu de modo desrespeitoso 

com o edil Edvaldo Lima dos Santos (MDB). Por fim, disse que jamais apoiaria uma 

pessoa que agia de modo desrespeitoso. Dando continuidade ao seu discurso, o edil 
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Fernando Dantas Torres (PSD) ressaltou que, se o candidato a deputado federal, Sr. Evaldo 

Martins, não destinar seu apoio ao candidato Jerônimo Rodrigues, provavelmente não 

conseguirá manter sua candidatura e será expulso do partido mencionado. Ao finalizar seu 

pronunciamento, destacou que a vereadora Luciane Aparecida Silva Brito Vieira (MDB) foi 

preparada por seu esposo, o saudoso parlamentar Reinaldo Miranda Vieira Filho. Neste 

momento, o Presidente desta Casa, vereador Fernando Dantas Torres, assumiu o comando 

da Mesa Diretiva. Logo após, o parlamentar Jhonatas Lima Monteiro (PSOL) saudou 

os presentes ao informar que os docentes que se encontravam na galeria desta Casa lutavam 

por aquilo que lhes era devido. Declarou que, no site da Prefeitura Municipal, era possível 

encontrar duas matérias, ambas datadas do dia seis de abril do ano em curso, que tratavam 

sobre o reajuste salarial dos servidores municipais. Comentou que uma delas informava que 

a gestão pública municipal cumpriria com a determinação de propiciar o novo piso salarial 

aos professores deste município e que o reajuste começaria a valer a partir do mês 

mencionado, de modo que o pagamento seria retroativo. Registrou que a outra matéria 

versava que foi autorizado o reajuste de cinco por cento no salário dos servidores 

municipais a partir de maio do ano em curso. Enunciou que, na última sexta-feira, a 

Prefeitura Municipal encaminhou a esta Casa os Projetos de Lei nºs 008 e 009/2022, ambos 

datados do dia vinte e sete de maio, e declarou que as duas proposições tratavam sobre o 

reajuste que, de acordo com a Secretaria Municipal de Comunicação (SECOM), teria 

ocorrido há meses. Destacou que alguém deveria alertar o Prefeito Municipal, pois suas 

tentativas poderiam se configurar em crimes tendo em vista que esta Câmara era 

responsável por legislar em benefício deste município. Relatou que os cinco por cento de 

reajuste que serão destinados aos servidores municipais não irão repor a inflação do ano 

anterior e salientou que esta Casa, além de analisar os projetos supracitados, apreciará o 

reajuste após as devidas modificações para assegurar a conformidade com a lei. Externou 

que, além desta situação, esta Casa tinha a missão de dialogar para corrigir as injustiças e 

frisou que os vereadores fariam o que fosse necessário para beneficiar a população feirense. 

Solicitou, ainda, retratação e retificação de informações veiculadas no site da Prefeitura 

Municipal, visto que não era possível apresentar aumento / reajuste salarial por Decreto. 

Indagou, por fim, se o site da Prefeitura Municipal servia apenas para veicular fake news. 

Durante o pronunciamento do orador à tribuna, a segunda Secretária deste Legislativo, 

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

o edil Luiz Augusto de Jesus (UB e Liderança do Governo), após saudar os presentes, 

comentou sobre a polêmica que circulava nos meios de comunicação acerca da realização 

das festividades de São João e de São Pedro em Feira de Santana. Salientou que a 
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população da zona rural esperava comemorar estas festas e conclamou seus pares para 

aprovarem o projeto, de lavra do Poder Executivo, que versava sobre os recursos 

financeiros para realização das festividades juninas. Destacou que os eventos relativos ao 

São João beneficiariam toda a população feirense, sobretudo os habitantes dos distritos, 

após as restrições impostas pela pandemia. Mencionou, ainda, que era necessário pensar 

nos músicos deste município, pois estes profissionais enfrentaram inúmeras dificuldades 

nos últimos dois anos e, a partir destes eventos, poderão retomar suas atividades. Ao 

finalizar seu discurso, solicitou que o vereador Silvio de Oliveira Dias (PT) retirasse de 

pauta a Emenda apresentada ao Projeto de Lei nº 045/2022. Na sequência, o vereador 

Silvio de Oliveira Dias (PT), no tempo destinado à Liderança da Oposição, discorreu 

sobre a segurança pública ao afirmar que a função policial estava ligada à doação e ao 

sacerdócio. Solidarizou-se com a família do Sr. Genivaldo, que faleceu no estado de 

Sergipe após uma ação da Polícia Rodoviária Federal (PRF), e com todos os representantes 

desta ao destacar que os profissionais sofriam por conta dos discursos de quem não 

conhecia a realidade daqueles que saíam de suas casas para defender a sociedade. Afirmou 

que estes servidores não possuíam garantia de pensão por morte para suas esposas e filhos 

se falecessem antes dos quarenta e cinco anos de idade e enunciou que, para a sociedade, 

todos podiam errar, menos os policiais. Disse que a ação que ocorreu em Sergipe estava 

fortalecida por discursos que incentivavam a polícia a agir com truculência, inclusive com o 

aval dos governantes, bem como por pronunciamentos ouvidos durante a morte de policiais 

em Fortaleza, os quais foram criticados por não atirarem primeiro. Frisou que os policiais 

não poderiam ser vistos como agentes responsáveis por saciar o desejo de justiça de uma 

sociedade que sofria com a violência. Por fim, destacou a necessidade de investigação, 

individualização da conduta de cada um e punição na medida do erro, porém, frisou que 

não deveria ocorrer massacre, pois os profissionais não saíram de casa para errar, mas para 

defender a sociedade, tendo em vista que nunca tiveram uma conduta incorreta na carreira. 

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

assumiu o comando da Mesa Diretiva. Em seguida, o parlamentar Petrônio Oliveira 

Lima (REP) disse que, no dia anterior, ocorreu uma Sessão Especial nesta Casa para 

discutir sobre planejamento urbano e meio ambiente e registrou que o Presidente da 

Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa da Bahia – ALBA, Deputado 

Estadual José de Arimateia, participou desta, juntamente com sua equipe, para abordar 

diversos assuntos relacionados à preservação do meio ambiente em Feira de Santana. 

Mencionou as lagoas feirenses e comentou que algumas foram aterradas ou devastadas por 

falta de preservação e informou que irá elaborar uma Indicação para solicitar que recursos 
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financeiros sejam destinados à sinalização e preservação das áreas de preservação 

permanente porque se fazia necessário fiscalizar as nascentes e lagoas deste município. 

Destacou a importância de preservar o meio ambiente e comentou sobre a conscientização 

da população ao frisar que o Rio Jacuípe estava totalmente poluído e o poder público 

deveria atuar para assegurar a preservação das áreas ambientais. Em aparte, o edil Luiz 

Augusto de Jesus (UB) comentou sobre o cancelamento do “Esquenta São João” por conta 

dos altos índices de violência em Feira de Santana. Relatou que a comunidade pleiteou 

apoio da Polícia Militar, entretanto, para isto, teria que pagar cerca de quatro mil reais, 

além de alimentação, aos policiais. Por fim, destacou que a situação era lamentável. Ao 

concluir seu pronunciamento, o orador à tribuna registrou que o evento foi prejudicado por 

isto apesar de ser beneficente e mencionou que havia uma lei que tratava sobre a cobrança 

de valores para que a Polícia Militar propiciasse segurança pública em eventos que não 

constassem no calendário oficial municipal ou estadual. Logo após, o vereador Ivamberg 

dos Santos Lima (PT) referiu-se ao pronunciamento do edil Jhonatas Lima Monteiro 

(PSOL) ao frisar que, para si, o crime tinha ocorrido porque o Decreto foi publicado pela 

Prefeitura Municipal e estava em vigor quando o Prefeito Municipal jamais poderia 

conceder aumento ou reajuste salarial sem encaminhar a proposição a esta Casa. Salientou 

que a situação se configurava em crime de responsabilidade e, em uma tentativa de se 

esquivar, o Prefeito Colbert Martins da Silva Filho encaminhara a esta Casa projetos de lei 

para aprovar o aumento salarial para servidores municipais. Enunciou que os professores, 

mais uma vez, receberam pagamentos parcelados ainda que os membros da Comissão de 

Educação e Cultura (CEC) desta Casa tivessem dialogado com a Secretária Municipal de 

Educação, Sra. Anaci Paim, para que os vencimentos fossem pagos no mesmo 

contracheque. Argumentou que, se necessário fosse, os descontos poderiam ser feitos na 

folha de pagamento subsequente. Externou que o Governo do Estado atuava desta forma e 

frisou que a gestão pública municipal deveria confiar nos docentes e nos diretores da rede 

municipal de ensino. Comentou que, na oportunidade, a referida secretária lhe informou 

que algumas coisas não eram cabíveis a si e declarou que tal assertiva era um absurdo. Em 

aparte, o edil José Carneiro Rocha (MDB) registrou que não achava justo que os docentes 

recebessem seus salários parcelados. Dando continuidade ao seu pronunciamento, o orador 

à tribuna externou que os servidores públicos tinham “fé de ofício” e frisou que, apesar do 

caos na educação, a gestão pública municipal não confiava nos docentes da rede. Externou 

que a situação era inaceitável e destacou que a Prefeitura Municipal deveria seguir o que 

era feito pelo Governo do Estado. Por fim, ressaltou que o Prefeito Colbert Martins da Silva 

Filho não podia contar com o apoio de ninguém por conta de suas ações. Em aparte, o edil 
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Edvaldo Lima dos Santos (MDB) disse que, diante dos discursos proferidos pelos edis 

Jhonatas Lima Monteiro (PSOL) e Ivamberg dos Santos Lima (PT), esta Casa da Cidadania 

precisava adotar providências para afastar o Prefeito Colbert Martins da Silva Filho de seu 

cargo. Neste momento, a segunda Secretária desta Casa, vereadora Eremita Mota de 

Araújo, assumiu o comando da Mesa Diretiva. Logo após, o vereador Josse Paulo Pereira 

Barbosa (PSC) conclamou seus pares para comparecerem, no dia seguinte, às dezenove 

horas, na Sessão Solene proposta pelo Requerimento nº 170/2022, de sua autoria e 

subscrito por diversos vereadores, com o objetivo de comemorar o Dia da Imprensa. 

Destacou a importância de homenagear os profissionais da área que atuavam em Feira de 

Santana e expôs que a imprensa feirense era livre e forte. Por fim, registrou que os 

profissionais Valdomiro Silva, Valter Vieira, Juarez Fernandes e Dilson Barbosa serão os 

palestrantes da referida Sessão e salientou que todos os vereadores teriam a oportunidade 

de homenagear representantes da imprensa feirense através da entrega de certificados. Em 

Pela Ordem, o vereador Flávio Arruda Morais (PSB) registrou a presença dos músicos 

Alan Manoel e “Xande Batera” na galeria desta Casa. Em seguida, o parlamentar 

Emerson Costa dos Santos (DC) parabenizou o time do bairro Queimadinha, o qual foi 

campeão Sub-21 do Campeonato do CSU, e relatou que este participava do “Projeto Irmãos 

que Tocam os Corações”. Disse que, após a vitória, os jogadores ligaram para si e lhe 

dedicaram o troféu por conta da ajuda prestada no momento de maior necessidade. 

Externou que acreditava no trabalho social e de inclusão nos bairros periféricos. Em aparte, 

o vereador Silvio de Oliveira Dias (PT) parabenizou o time mencionado e registrou que 

esteve presente na final do campeonato ao citar o Sr. Orlando, responsável pela organização 

deste. Dando continuidade ao seu pronunciamento, o orador à tribuna afirmou que o esporte 

salvava vidas e criticou a falta de projetos sociais no contraturno escolar. Por fim, sugeriu 

que a professora Marlede Oliveira ingressasse com uma representação no Ministério 

Público do Trabalho (MPT) para averiguar os atrasos salariais dos docentes da rede 

municipal de ensino. No momento destinado ao Grande Expediente, o edil Silvio de 

Oliveira Dias (PT) teceu críticas ao Prefeito Colbert Martins da Silva Filho ao frisar que 

este negligenciava Feira de Santana. Ressaltou que o único ponto positivo na administração 

pública municipal era o conjunto dos funcionários públicos e mencionou que os distritos e 

bairros periféricos estavam abandonados enquanto as pessoas se queixavam que todos os 

serviços públicos eram deficientes. Afirmou que o Prefeito Municipal sempre destacava, 

em seus pronunciamentos, que esta Casa impedia as ações da administração pública e 

registrou que isto demonstrava que faltava entendimento, por parte do gestor, do que era 

democracia porque este acreditava que poderia governar sem o apoio dos parlamentares. 
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Em aparte, o vereador Edvaldo Lima dos Santos (MDB) frisou que o Prefeito Municipal 

relatou que, se esta Casa não aprovasse um projeto de lei, encaminharia a matéria ao 

Congresso Nacional, o que, para si, se configurava em um absurdo. Dando continuidade ao 

seu discurso, o orador à tribuna relatou que o Prefeito Municipal gostava de atribuir a 

responsabilidade de seus feitos a outras pessoas e comentou que este, oportunamente, disse 

que realizaria as festividades juninas neste município se o Governador Rui Costa 

concedesse auxílio para a realização dos eventos. Destacou que o Governo do Estado 

publicou um edital e diversos municípios apresentaram projetos e foram atendidos. 

Declarou que a Prefeitura Municipal afirmava que aguardava a apreciação da matéria 

referente à aprovação de uma verba suplementar e explicou que, anteriormente, afirmou, 

em um de seus discursos, que o Prefeito Municipal deveria adiantar as licitações a fim de 

viabilizar as festividades juninas. Salientou que não era favorável à retirada da verba 

destinada à Guarda Municipal para a realização das festas de São João e indagou o motivo 

pelo qual a Secretaria de Trabalho, Turismo e Desenvolvimento Econômico possuía 

setecentos mil reais disponíveis para aquisição de imóveis e destacou que as festividades 

juninas impulsionavam o desenvolvimento econômico deste município. Ressaltou que as 

pessoas tinham conhecimento de que, apesar de independentes, os poderes deveriam atuar 

de modo harmônico, pautados no diálogo. Frisou que não havia como um governo 

municipal atuar através de decretos e comentou que a Prefeitura Municipal tentou conceder 

reajuste salarial aos servidores públicos através daquele e, quando ficou atestado que isto se 

configurava em um crime, projetos de lei foram encaminhados a este Parlamento. 

Mencionou a precarização do trabalho em Feira de Santana ao comentar que a contratação 

de profissionais era feita através de empresas terceirizadas quando concursos públicos 

deveriam ser promovidos. Destacou que a gestão pública municipal negligenciava todos os 

profissionais deste município e teceu críticas ao Prefeito Colbert Martins da Silva Filho e 

ao Procurador Geral do Município, Dr. Carlos Alberto Moura Pinho. Mencionou o Ofício 

lido no início desta Sessão, o qual tratava sobre a recondução do referido procurador, e 

ressaltou que os vereadores deveriam lembrar que muitas ações parlamentares foram pelo 

referido procurador. Por fim, relatou que o Prefeito Municipal deveria parar de 

responsabilizar os outros quando era o único culpado pelo caos em Feira de Santana e 

frisou que a população feirense carecia de mais atenção por parte do poder público 

municipal. Na sequência, o Presidente desta Casa, vereador Fernando Dantas Torres, deu 

início à Comissão Geral, conforme art. 416, parágrafo único, do Regimento Interno 

desta Casa em razão do comparecimento dos Secretários Municipais de Comunicação 

e Educação, respectivamente, Sr. Edson Felloni Borges e Sra. Anaci Bispo Paim. Na 
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sequência, solicitou que a primeira Secretária, vereadora Luciane Aparecida Silva Brito 

Vieira, procedesse à leitura do Requerimento nº 159/2022, de sua autoria, que versava 

sobre a convocação dos secretários supracitados. Neste momento, o primeiro Vice-

Presidente desta Casa, edil Silvio de Oliveira Dias, assumiu o comando da Mesa Diretiva. 

Ato contínuo, franqueou-se a palavra ao edil Fernando Dantas Torres, que, na 

oportunidade, após saudar a todos, perguntou qual critério o Secretário Edson Felloni 

Borges utilizava para iniciar uma campanha com recursos do município. Também solicitou 

que a Secretária Anaci Paim prestasse esclarecimentos sobre o parcelamento dos salários 

dos professores e a mudança de referência destes. Por fim, indagou quem teve a ideia de 

colocar o Secretário Municipal de Saúde, Sr. Marcelo Britto, como “garoto propaganda” da 

área da saúde em Feira de Santana. Em resposta, o Secretário Edson Felloni Borges 

solicitou que um servidor entregasse aos vereadores a cópia de um demonstrativo dos 

investimentos em mídia feitos pela Secretaria Municipal de Comunicação (SECOM). Em 

seguida, frisou que as campanhas publicitárias representavam a prestação de serviço à 

população e salientou que a prestação de contas informava aos cidadãos o que o Governo 

Municipal fazia com o dinheiro público. Afirmou que a Prefeitura Municipal realizava 

publicidade pautada no artigo 37 da Constituição Federal. Explicou que a publicidade feita 

pelo Secretário Marcelo Britto foi criação da empresa Art Capital e informou que, até o dia 

seguinte, encaminhará, detalhadamente, todos os gastos referentes à publicidade 

supracitada. Em seguida, o Presidente desta Casa, edil Fernando Dantas Torres, solicitou 

que o parlamentar Josse Paulo Pereira Barbosa (PSC) elaborasse um Requerimento para 

solicitar a instauração de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Comunicação. 

Em seguida, a Secretária Municipal de Educação, Sra. Anaci Paim, explicou, inicialmente, 

que os recursos da supracitada secretaria, disponibilizados para comunicação, eram 

destinados à sinalização das escolas e para as divulgações institucionais. Em seguida, 

explicou que a verba do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e 

de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) era destinada ao pagamento dos 

professores na porcentagem que lhes era cabível e comentou que o salário referente às vinte 

horas trabalhadas, estabelecidas no edital do concurso público, era pago no mês corrente e o 

valor referente ao desdobramento da carga horária era concedido em uma folha de 

pagamento extra, no entanto, com as reivindicações, a gestão pública municipal discutia, 

administrativamente, encaminhamentos em atenção aos pedidos. Na sequência, a 

Professora Marlede Oliveira, Diretora da APLB – Feira de Santana, frisou que não havia 

justificativa legal para parcelamento dos salários dos docentes e salientou que tal medida 

teve início na gestão do Prefeito Colbert Martins da Silva Filho, durante a pandemia. 
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Referiu-se à Secretária Municipal de Educação, Sra. Anaci Paim, ao exteriorizar que esta, 

como foi Secretária de Educação do Estado da Bahia, sabia que o Governo do Estado não 

parcelava os salários dos professores e comentou, ainda, sobre as aulas remotas ao relatar 

que a administração pública municipal maltratava os profissionais da educação. Relatou 

que algumas escolas estavam fechadas por falta de funcionários e externou que o Prefeito 

Municipal se pronunciava nos meios de comunicação sobre o Índice de Desenvolvimento 

da Educação Básica (IDEB) quando a administração pública municipal era responsável 

pelos problemas no âmbito educacional. Disse que, neste ano, a gestão pública municipal 

receberá cerca de duzentos e cinquenta e sete milhões de reais do Governo Federal e frisou 

que a Associação dos Professores Licenciados do Brasil (APLB) ingressará com uma ação 

judicial contra a Secretária Municipal de Educação e o Prefeito Colbert Martins da Silva 

Filho porque muitos docentes desenvolveram transtornos psicológicos e outros problemas 

de saúde. Por fim, registrou que os docentes deveriam ser valorizados pelo poder público 

municipal. Neste momento, foi exibido um vídeo referente aos questionamentos feitos pelo 

edil Ivamberg dos Santos Lima (PT) à Secretária Municipal de Educação nesta Casa. Neste 

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

Mesa Diretiva. Logo após, o edil Ivamberg dos Santos Lima (PT) questionou os motivos 

pelos quais a SECOM encaminhou a Lei Orçamentária Anual (LOA) com verbas menores 

para ações de cunho social enquanto as campanhas para promover o Governo Municipal 

teriam mais recursos financeiros. Questionou, ainda, se havia definição acerca do que 

ficaria atribuído a cada secretaria municipal e se o valor de um milhão duzentos e setenta e 

seis mil reais seria utilizado para publicações no Diário Oficial Eletrônico deste município. 

Comentou, ainda, que os processos de mudança de referência dos docentes não foram 

publicados. Em seguida, o vereador Emerson Costa dos Santos (DC) referiu-se à Secretária 

Municipal de Educação ao relatar que o salário do mês de janeiro deste ano foi pago no mês 

de dezembro do ano anterior e questionou como a prestação de contas acerca deste fato 

seria feita. Na sequência, o edil José Carneiro Rocha (MDB) disse que não defendia o 

parcelamento dos salários dos docentes. Oportunamente, o Presidente desta Casa teceu 

críticas ao Governo Municipal e reiterou que os vereadores da atual legislatura eram 

independentes. Em Pela Ordem, o vereador Ivamberg dos Santos Lima (PT) teceu críticas 

ao Procurador Geral do Município, Dr. Carlos Alberto Moura Pinho. Em resposta, o 

Secretário Municipal de Comunicação, Sr. Edson Borges, relatou que, dependendo da 

necessidade, era possível haver remanejamento do orçamento e frisou que as despesas com 

publicidade institucional superavam as demais divulgações da gestão pública municipal. 

Comentou, ainda, que a Prefeitura Municipal fazia publicações em jornais veiculados 
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diariamente, o que estava estabelecido através de lei. Logo após, a Secretária Municipal de 

Educação destacou que o Governo Municipal ordenava as ações publicitárias de modo 

sistêmico através da SECOM. Salientou que as ações não eram duplicadas, mas sim 

complementares. Oportunamente, o Presidente desta Casa, edil Fernando Dantas Torres, 

registrou que a SECOM tinha recursos financeiros e que trinta por cento da verba destinada 

à educação poderia ser utilizada pela Prefeitura Municipal para outros fins. Disse, ainda, 

que a verba excedente da SECOM poderia ser destinada às festividades juninas através de 

emenda ao projeto, de lavra do Poder Executivo, que solicitava verba de suplementação. 

Logo após, o Secretário Municipal de Comunicação registrou que possuía um 

demonstrativo que evidenciava um déficit no orçamento da SECOM. Na sequência, o 

Presidente desta Casa rebateu o Secretário mencionado ao afirmar que, anteriormente, este 

apresentou outro argumento acerca das despesas da referida pasta. Em resposta, o 

Secretário Municipal de Comunicação disse que apresentou, como exemplo, a campanha 

referente ao Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), na qual gastou-se pouco mais de 

quatrocentos mil reais, o que não significava que a SECOM tinha verba para destinar a 

outras secretarias. Em Pela Ordem¸ o edil Flávio Arruda Morais comentou que não havia 

cinquenta e cinco rádios em Feira de Santana. Em resposta, o Secretário Municipal de 

Comunicação esclareceu que havia cinquenta e cinco contratos com programas de rádio e 

mencionou que, frequentemente, prestava os devidos esclarecimentos em resposta aos 

Requerimentos apreciados nesta Casa. Em seguida, o vereador Josse Paulo Pereira Barbosa 

(PSC) registrou que os Requerimentos não foram respondidos e, por isso, ingressará com 

uma ação no Ministério Público. Em Pela Ordem, o edil Edvaldo Lima dos Santos 

registrou que elaborou um Requerimento para solicitar informações da SECOM, entretanto, 

este não foi respondido. Na sequência, o Secretário Municipal de Comunicação frisou que 

respondeu a todos os Requerimentos endereçados à referida secretaria. Oportunamente, o 

Presidente relatou que o Prefeito Municipal não concedeu respostas a mais de duzentos 

Requerimentos. Em Pela Ordem, o vereador Ivamberg dos Santos Lima (PT) indagou se as 

respostas aos Requerimentos, após a elaboração das minutas por parte dos secretários 

municipais, eram encaminhadas a esta Casa pela Prefeitura Municipal. Em resposta, o 

Secretário Municipal de Comunicação frisou que respondeu a todos os Requerimentos que 

foram endereçados à SECOM. Oportunamente, a Secretária Municipal de Educação 

registrou que não havia duplicidade de publicidades com a mesma finalidade. Disse, ainda, 

que não tinha conhecimento de que o salário do mês de janeiro deste ano foi pago em 

dezembro do ano anterior. Relatou que não faria julgamentos e externou que a Prefeitura 

Municipal utilizou cerca de oitenta e seis por cento dos precatórios do Fundeb para pagar os 
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profissionais da educação e salientou que o enquadramento dependia de situações 

específicas. Mencionou o concurso público, realizado no ano de dois mil e dezoito, ao 

destacar que, para si, os docentes do quadro efetivo deveriam ser enquadrados e frisou que, 

aos poucos, as mudanças de referência eram publicadas no Diário Oficial Eletrônico. Teceu 

esclarecimentos acerca do Plano de Carreira dos Profissionais da Educação e registrou que 

a progressão de carreira pautava-se na legalidade dos processos. Oportunamente, o 

Presidente desta Casa frisou que a Secretária Municipal de Educação tinha a obrigação de 

saber o que ocorreu na pasta em outras gestões e destacou que esta não queria prestar 

esclarecimentos sobre o questionamento feito pelo vereador Emerson Costa dos Santos 

(DC). Em seguida, o parlamentar Pedro Cícero Marcenio Silva (CDN) questionou se era 

cabível parcelar os salários dos docentes da rede municipal de Feira de Santana e declarou 

que a Centro Municipal de Educação Infantil Neusa dos Santos Brasileiro estava prestes a 

ser fechado porque o encanamento deste estava prejudicado. Teceu críticas ao Prefeito 

Colbert Martins da Silva Filho ao dizer que o bairro Viveiros era negligenciado pelo Poder 

Executivo. Em Pela Ordem, o vereador Jhonatas Lima Monteiro (PSOL) sugeriu que os 

parlamentares inscritos fizessem seus questionamentos. Na sequência, o vereador Marcos 

Antônio dos Santos Lima (UB) indagou os valores investidos na educação em Feira de 

Santana e mencionou que havia uma lei que limitava a contratação de servidores efetivos. 

Logo após, o edil Silvio de Oliveira Dias (PT) informou que foram apresentados os gastos 

da Prefeitura Municipal nos últimos anos ao relatar que não havia nenhuma simetria nestes, 

pois os valores divergiam muito. Frisou que os vereadores apresentaram emendas para 

fazer remanejamento de despesas na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e externou que 

os docentes da rede municipal sofriam perseguições. Questionou o motivo pelo qual não 

houve enquadramento nos últimos anos tendo em vista que alguns docentes faziam 

duplicação da carga horária e informou que algumas escolas possuíam mais funcionários do 

que alunos. Em seguida, o vereador Ivamberg dos Santos Lima registrou que tal assertiva 

poderia ser comprovada no site do Ministério da Educação. Em seguida, o vereador 

Edvaldo Lima dos Santos (MDB) indagou quem teve a ideia de protocolar todas as 

questões referentes à administração pública na Prefeitura Municipal e questionou o motivo 

pelo qual o Governo Municipal não destinou, anteriormente, verba para as festividades 

juninas. Questionou, ainda, o motivo pelo qual a administração pública municipal jamais 

prestou esclarecimentos aos Requerimentos aprovados neste Parlamento. Em resposta, o 

Secretário Municipal de Comunicação registrou que, quanto às respostas aos 

Requerimentos, estas cabiam ao Gabinete do Prefeito e frisou que não tinha como prestar 

esclarecimentos sobre o remanejamento da verba para as festividades juninas. Salientou que 
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jamais desrespeitou esta Casa porque sempre apresentou os devidos esclarecimentos aos 

Requerimentos. Posteriormente, o parlamentar Josse Paulo Pereira Barbosa (PSC) 

mencionou o Requerimento nº 046/2021, o qual solicitava informações da SECOM, e 

frisou que esta elaborou uma resposta evasiva ao declarar que não havia como comprovar 

as publicações do Governo Municipal nos meios de comunicação de Salvador. Disse que 

ingressaria com uma ação contra o Poder Executivo por improbidade administrativa e teceu 

críticas à Secretária Municipal de Educação, Sra. Anaci Paim, ao discorrer, brevemente, 

sobre os problemas da rede municipal de ensino. Oportunamente, o Presidente desta Casa, 

edil Fernando Dantas Torres, teceu críticas ao Prefeito Colbert Martins da Silva Filho e 

informou que a transmissão da presente Sessão teve recorde de audiência no canal desta 

Casa no Youtube. Na sequência, o edil Jhonatas Lima Monteiro (PSOL) teceu críticas ao 

Governo Municipal por conta do parcelamento dos salários dos docentes da rede municipal 

de ensino e indagou o motivo pelo qual a Secretária Municipal de Educação, nas 

entrevistas, culpava, sistematicamente, os parlamentares desta Casa e criminalizava a 

atuação da APLB. Questionou se isto era uma orientação do Poder Executivo e aproveitou 

a oportunidade para indagar ao Secretário Municipal de Comunicação se era possível fazer 

uso partidário da mídia institucional da Prefeitura Municipal E se a SECOM tinha 

envolvimento na contratação de empresas que disseminavam fake news. Indagou, ainda, 

qual era a política de retificação de informações e quais eram os critérios de despesa com 

mídias. Em seguida, a vereadora Eremita Mota de Araújo (PSDB) mencionou a “Campanha 

Feira pede Paz” ao questionar se as ações do Prefeito Municipal em relação aos docentes da 

rede municipal na última paralisação destes propagava a paz. Disse que a Secretária 

Municipal de Educação deveria discutir com os membros da CEC questões técnicas do 

âmbito educacional e questionou o motivo pelo qual os professores tinham seus salários 

parcelados. Na sequência, o edil José Marques de Messias (UB) indagou quantas escolas 

foram ampliadas ou reformadas na atual gestão municipal. Em resposta, o Secretário 

Municipal de Comunicação disse que, durante um período, a Prefeitura Municipal reduziu 

os valores destinados aos blogs e sites e frisou que todas as ações da SECOM possuíam 

comprovações para serem apresentadas ao Tribunal de Contas dos Municípios (TCM). 

Destacou que, futuramente, será viabilizada a TV pública neste município e ressaltou que a 

Prefeitura Municipal realizou diversos investimentos nos meios de comunicação. Reiterou 

que respondeu a todos os Requerimentos encaminhados à SECOM e disse que não havia 

orientações de uso político-partidário dos canais institucionais da Prefeitura Municipal. 

Mencionou, ainda, que, sempre que havia necessidade, a administração pública municipal 

retificava as matérias. Disse que o envio do projeto de lei referente ao reajuste salarial dos 
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docentes a esta Casa foi publicado e ressaltou acreditar que, para si, foi um equívoco do 

Governo Municipal publicar o Decreto referente ao reajuste. Oportunamente, o Presidente 

desta Casa solicitou que a informação prestada constasse em ata. Dando continuidade ao 

seu pronunciamento, o Secretário Municipal de Comunicação externou que as licitações de 

agências publicitárias duravam cinco anos a fim de evitar problemas e informou que, se 

necessário fosse, encaminharia esclarecimentos aos parlamentares desta Casa. Em Pela 

Ordem¸ o edil Josse Paulo Pereira Barbosa teceu críticas ao Prefeito Colbert Martins da 

Silva Filho. Em Pela Ordem, o vereador Silvio de Oliveira Dias questionou questões 

relativas à execução da SECOM nos anos dois mil e vinte e dois mil e vinte e um. Indagou 

quanto foi remanejado da SECOM para outras secretarias. Disse, ainda, que a prestação de 

contas da Prefeitura Municipal no ano de dois mil e dezenove ainda não foi apreciada nesta 

Casa. Logo após, o Secretário Municipal de Comunicação relatou que, oportunamente, 

apresentará os devidos esclarecimentos. Na sequência, a Secretária Municipal de Educação 

frisou que conviver com a divergência representava maturidade e destacou que entendia as 

diversas pautas da APLB, entretanto, não compactuava com todos os posicionamentos ao 

frisar que condenava ações ofensivas. Declarou que era professora há quarenta e sete anos e 

que, na rede municipal, havia diversos professores extremamente qualificados. Relatou que 

defendia a mudança de referência e externou que priorizava o enquadramento dos docentes 

do quadro efetivo da rede municipal de ensino. Disse que questões administrativas seriam 

sanadas com celeridade. Em Pela Ordem, o edil Silvio de Oliveira Dias questionou qual 

seria o prazo para enquadramento dos docentes e para a regularização do pagamento dos 

salários. Em resposta, a Secretária Municipal de Educação. Sra. Anaci Paim, comentou 

sobre a admissão de diversos docentes e frisou que, por conta disto, as adequações 

necessárias estavam sendo feitas, de modo que não poderia estabelecer um prazo porque 

outras secretarias, tais como a de administração e da fazenda, também estavam envolvidas 

nisto. Comentou, ainda, sobre possíveis reformas nas unidades de ensino dos distritos de 

Feira de Santana e declarou que a Prefeitura Municipal investiu cerca de cento e vinte e 

quatro milhões de reais para reformar e/ou ampliar unidades de ensino da rede municipal. 

Mencionou algumas obras realizadas pelo Poder Executivo e afirmou que os investimentos 

eram contínuos ao enunciar que diversas empresas forneciam os alimentos destinados à 

merenda escolar através de licitação. Posteriormente, o edil Jhonatas Lima Monteiro 

(PSOL) afirmou que, por diversas vezes, dialogou com a Secretária Municipal de Educação 

acerca do parcelamento dos salários dos docentes. Em resposta, a Secretária Municipal de 

Educação disse que prezava pela transparência e se pautava na verdade e relatou que jamais 

fez acusações aos parlamentares, apenas informou que não realizou a convocação dos 
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docentes porque não havia orçamento. Oportunamente, o Presidente registrou que o 

orçamento do Governo Federal certa vez foi aprovado no mês de outubro e, ainda assim, 

tudo transcorreu regularmente. Em resposta, a Secretária Municipal de Educação disse que 

não aceitava desrespeito e comentou que entendia algumas atitudes apesar de não estar 

acostumada a agir de modo expansivo. Na sequência, a professora Laizza Carvalho, 

representante da APLB, indagou se o enquadramento estava relacionado às vagas reais e 

destacou que os docentes eram negligenciados em Feira de Santana por conta dos cortes e 

parcelamento nos salários. Frisou que muitos docentes enfrentavam transtornos 

psicológicos por conta das ações do Prefeito Colbert Martins da Silva Filho e da Secretária 

Municipal de Educação, Sra. Anaci Paim. Mencionou o Plano de Carreira dos Servidores 

do Magistério Municipal e a mudança de referência antes de destacar que algumas escolas 

ainda não iniciaram o ano letivo. Por fim, afirmou que a educação era um direito 

constitucional e destacou que os docentes deveriam ser respeitados. Oportunamente, em 

Pela Ordem, o edil Pedro Cícero Marcenio Silva (CDN) solicitou que fosse constada a 

ausência do vereador Luiz Augusto de Jesus (UB). Nada mais havendo por tratar, o 

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

às treze horas e cinquenta e cinco minutos, sendo convocada outra para amanhã, dia 

primeiro de junho do ano em curso, à hora regimental, com a seguinte pauta: <o que 

ocorrer>. Para constar, eu, Dayana Jones Nascimento de Jesus Fontes, Redatora de Debates 

desta Casa, lavrei a presente Ata, que segue à apreciação plenária, na forma regimental.       

 


