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Ata da 65ª 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 09 de 

junho de 2022. 

 

Aos nove dias do mês de junho 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 quinta Sessão 

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

qual a exceção dos vereadores Edvaldo Lima dos Santos e Jurandy da Cruz Carvalho 

compareceram os parlamentares 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, Luciane Aparecida Silva Brito Vieira, Luiz Augusto de Jesus, 

Luiz Ferreira Dias, Pedro Américo Santana Silva Lopes, Pedro Cícero Marcenio Silva, 

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

Silva Santos. Amparado pelo Regimento Interno, a segunda Secretária desta Casa 

Legislativa, vereadora Eremita Mota de Araújo, declarou aberta a presente Sessão e 

solicitou que o vereador Pedro Américo Santana Silva Lopes, assumisse a segunda 

Secretária “ad hoc”, bem como procedesse a leitura da Ata da Sessão anterior. 

Prosseguindo, a segunda Secretária, vereadora Eremita Mota de Araújo, solicitou que a 

primeira Secretária, vereadora Luciane Aparecida Silva Brito Vieira, procedesse a leitura 

das matérias previamente constantes para o Expediente do dia, que vão a seguir: < Projeto 

de Lei Ordinária nº 056/2022, de autoria do vereador Jhonatas Lima Monteiro, que: 

“Altera o calendário oficial de festas populares ou de eventos do município de Feira de 

Santana para incluir o Dia Municipal do Skate, a ser comemorado anualmente no dia 21 de 

junho”.  Requerimento nº 191/2022 de lavra do edil Jhonatas Lima Monteiro.  Indicações 

nºs 936 a 943 de iniciativa dos edis Silvio de Oliveira Dias, Josse Paulo Pereira Barbosa e 

Valdemir da Silva Santos. Correspondências: Ofício nº 068/2022 – SPO, datado de 26 de 

maio do ano em curso, e assinado pelo Capitão da Polícia Militar senhor Fernando Pereira 

Fernandes, no impedimento do Tenente Coronel da Polícia Militar senhor José Hildon 

Brandão Lobão, o qual solicita uso da Tribuna Livre desta Casa Legislativa no dia 15 de 

junho do ano em curso, às 11h, a fim de apresentar o Plano de Operações Policiais a ser 
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executado durante dos Festejos Juninos deste Município. Ofício Presidência do COMAD 

de nº 013/2022, datado de 07 de junho do ano em curso, assinado pelo Sr. Jucemir Araújo 

dos Santos, Presidente do Conselho Municipal Antidrogas (COMAD), o qual encaminha a 

cópia da alteração da Lei de nº 3.783 de 08 de dezembro de 2017 e a Lei que, institui o 

Fundo Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas – FUMPRED no Município de Feira 

de Santana, solicitando colocar em pauta a votação destes projetos>. Prosseguindo, no 

Horário das Lideranças, o vereador Ivamberg dos Santos Lima (PT) abordou a votação 

para a recondução do Procurador Geral do Município realizada ontem nesta Casa que 

culminou com a rejeição para a recondução do cargo do advogado Carlos Alberto Moura 

Pinho. Relatou que veicularam na imprensa que o procurador vai judicializar o processo 

desencadeando ontem por esta Casa. Acrescentou que o argumento seria que esta Casa 

deveria analisar a questão da reputação ilibada e notório saber jurídica. Frisou que o notório 

saber jurídico não questionaria, mas a reputação ilibada é muito subjetiva. Pois, perpassa 

por análise pessoal de cada um parlamentar. Disse acreditar que nenhum juiz vai se apegar 

a estes argumentos. Pois, trata-se de uma prerrogativa deste Legislativo. Em seguida 

reportou-se a análise da Lei Municipal 4.087/2022, decorrente de um Projeto de Lei 

Ordinária de sua autoria que institui o “Selo social municipal de empresa sangue bom”. O 

orador esclareceu que a partir desta lei, as empresas que estimularem os seus funcionários a 

realizarem doação regular de sangue, palestras e informações sobre a importância da 

doação de sague receberá o “Selo Sangue Bom” que será expedido pela Secretaria 

Municipal de Saúde. Acrescentou que cobrará da referida secretaria as ações inerentes a 

citada lei, pois infelizmente as leis municipais decorrentes de projetos oriundos desta Casa 

não são colocadas em prática. Revelou que procurará a secretária municipal da Mulher, 

Gerusa Sampaio, para cobrar a execução de uma lei aprovada por esta Casa que diz respeito 

a pasta. Prosseguindo denunciou que as mercadorias apreendidas pelo proprietário do 

Shopping Popular, está sendo devolvida sem condições de comercialização.  Destacou que 

além do problema da apreensão, lacração do box os condôminos são penalizados com a 

perda das mercadorias.  Alertou que a situação é insustentável e que o poder Judiciário já 

deferiu sentenças que não são cumpridas. Lembrou que o vereador Luiz Ferreira Dias já 

reclamou de tal situação. Classificou o episódio como grave e conclamou a Justiça adotar 

providências. Disse que ao estragar as mercadorias, a administração do Shopping Popular 

deseja que os seus condóminos morram de fome. Acrescentou que trata-se de uma 

crueldade praticada pela administração do shopping.  Em seguida, o vereador Flávio 

Arruda Morais (PSB), após saudar o amigo Jackson e o ex-vereador Marcos Figueredo, 

presentes na Galeria da Casa, disse que foi informado, através de uma reportagem, sobre 
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previsão de um novo aumento na passagem do transporte coletivo, o que, a seu ver, não é 

correto, em razão da falta de qualidade devida, já que os ônibus estão sucateados e sujos. 

Lembrou que, caso ocorra o aumento, os pobres e os estudantes serão os mais prejudicados. 

Apelou a este Parlamento que não aprove qualquer projeto neste sentido se, porventura, 

esta Casa for consultada. Depois, chamou a atenção do secretário municipal de Cultura, 

Esporte e Lazer, senhor Jairo Carneiro Filho, o qual lançou edital para inscrição das bandas 

que se apresentarão na Micareta 2022, oferecendo valores baixos como pagamento aos 

artistas, mesmo após terem ficado três anos sem trabalho, devido à pandemia de 

coronavírus. Externou que considera desnecessário solicitar inscrição dos artistas da terra 

como Paulo Bindá, Cescé Amorim, Asa Filho e Djalma Ferreira com o intuito de avaliarem 

se estão aptos a se apresentarem, pois estes artistas divulgam o nome desta cidade para 

outros estados ao longo de mais de trinta anos. Por fim, sugeriu que o supracitado secretário 

de Cultura, Esporte e Lazer faça uma carta de convocação a estes artistas para participaram 

da festa e não faça triagem. Além disso, requereu que o valor a ser pago seja revisto. Em 

seguida, a segunda Secretária, parlamentar Eremita Mota de Araújo, submeteu a apreciação 

do Plenário, a Ata da Sessão anterior, a qual após consulta foi aprovada pela unanimidade 

dos edis presentes. Neste momento, a Mesa Diretiva franqueou-se a palavra, em Tribuna 

Livre, ao senhor Antônio Oliveira do Rosário, presidente do Sindicato dos Agentes 

Comunitários de Saúde, e designou os vereadores José Marques de Messias e Ivamberg dos 

Santos Lima que o conduzisse até a tribuna. No uso da palavra o senhor Antônio Oliveira 

do Rosário discorreu sobre a Emenda Constitucional nº 120, publicada em 05 de maio de 

2022, que em seus termos garante que doravante, o vencimento dos agentes comunitários 

de saúde não será inferior a dois salários-mínimos, sendo os recursos para tanto repassados 

pela União aos Municípios, Estados e ao Distrito Federal. Prosseguindo, disse que em razão 

desta alteração, solicita o apoio desta Casa Legislativa no sentido de ajudar a adequar a 

redação da Lei Municipal 3.614/16, que garante aos agentes de saúde de Feira de Santana o 

recebimento do piso nacional, de modo a atualizar o incentivo financeiro federal de custeio 

nos termos da supracitada Emenda 120. Em seguida, o edil José Marques de Messias 

(UNIÃO BRASIL) em tempo cedido pelo vereador Luiz Augusto de Jesus, afirmou que 

hoje é um dia muito especial, pois declarará seu apoio ao seu candidato a deputado 

estadual. Confirmou seu apoio ao grupo do prefeito municipal de Feira de Santana, Colbert 

Martins da Silva Filho e do ex-prefeito José Ronaldo de Carvalho. Acrescentou que cresceu 

muito com o deputado Federal José Nunes, que possibilitou a realização de muitas obras no 

distrito Humildes. Afirmou que estava apoiando outro deputado estadual, mas devido à 

pressão de seus aliados e em conversa com amigos e familiares mudou de opinião, e agora 
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está apoiando o senhor “Binho Galinha”. Afirmou que fará a sua parte para dar voto a este 

candidato para depois colher os frutos, não para si, mas para o seu povo. Afirmou que já 

solicitou ao pré-candidato a pavimentação asfáltica de 8 KM de estrada do Pau Seco até a 

sede do distrito Humildes, mais as estradas da Barroquinha, Caboronga, Bom Viver e 

Tanquinho. Em sua fala, concedeu aparte aos edis Josse Paulo Pereira Barbosa, o qual 

parabenizou o orador à tribuna, e ao vereador Luiz Ferreira Dias que enalteceu o pré-

candidato ao cargo de deputado estadual “Binho Galinha” e destacou outros candidatos à 

Assembleia Legislativa que são muito bons. Também em aparte, o edil Flávio Arruda 

Morais parabenizou o orador José Marques de Messias e afirmou ter certeza angariará mais 

de dez mil votos ao candidato. Retornando a sua fala, o orador afirmou que no dia dezenove 

a partir das nove horas da manhã no espaço evento de Juca ocorrerá um grande evento, o 

seu apoio a pré-campanha com a presença do senhor “Binho Galinha” e do senhor Gabriel 

Nunes. Acrescentou que quer colocar mais de cinco mil pessoas neste evento, pois mostrará 

que Humildes tem Deus e Zé Curuca para trabalhar pelo seu povo. Prosseguindo, o 

parlamentar Josse Paulo Pereira Barbosa (PSC) disse que há um “dragão” querendo 

atravessar a candidatura da vereadora Eremita Mota de Araújo, mas que com muita água o 

fogo será debelado. Em seguida, relatou que ontem participou, na condição de entrevistado, 

do Programa Velame para Quem Merece. Agradeceu o acolhimento do jornalista Rafael 

Velame, a assim como a Maria Julia e Diego. Enalteceu a plataforma Hub Feira. Em 

seguida reclamou do acesso ao viaduto do bairro Tomba. Disse que há possibilidade de 

desabamento e consequentemente causar acidentes envolvendo motociclistas. Afirmou que 

a cidade está suja. Revelou que as suas reivindicações não estão sendo atendidas pelo 

governo municipal e que no distrito Jaguara há setenta e duas lâmpadas queimadas que 

precisam com urgências serem substituídas. Criticou o fechamento do posto dos Correios 

que mantinha convênio com a Prefeitura no distrito Jaguara deixando os moradores sem 

receber as correspondências. Em seguida, comentou nota publicada no site “O 

Protagonista” intitulada Governo municipal considera rejeição a Moura Pinho "injusta e 

sem razão". Segue a trecho da nota “Através de uma nota oficial, o governo municipal 

cobra da Câmara de Vereadores uma explicação para a rejeição ao nome do procurador 

geral Carlos Alberto Moura Pinho, para recondução ao cargo”. Argumentou que a rejeição 

do advogado Carlos Alberto Moura Pinho é creditada ao prefeito municipal de Feira de 

Santana, Colbert Martins da Silva Filho, ao qual classificou como individualista, perverso, 

ruim e que só nasceu para fazer o mal. Pois, muitos vereadores já tinham adiantado o voto, 

mas o prefeito na sua forma truculenta de ser reverteu os votos. Narrou que os vereadores 

José da Costa Correia Filho e Luiz Ferreira Dias estavam discutido acaloradamente.  Em 
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seguida, voltou a afirmar que o prefeito Colbert Martins da Silva Filho não cumpre os 

acordos com os vereadores, com a APLB-Sindicato, com os servidores. Recomendou que 

após a morte, o corpo do prefeito seja estudado por um instituto especializado na Rússia 

para analisarem o cérebro e o coração. Salientou que o prefeito não teve consideração nem 

mesmo como o seu capacho, o advogado Moura Pinho, a quem responsabiliza pela recusa 

em ser avaliado por esta Casa para permanecer a frente da Procuradoria Geral do 

Município. Alertou que vários pedidos de impeachment chegarão e serão analisados por 

este Parlamento. Antecipou que será fácil obter os 14 votos necessários para o afastamento 

do prefeito Colbert Martins da Silva Filho. Durante o pronunciamento do orador à tribuna, 

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

Mesa Diretiva. Dando continuidade, o parlamentar Luciane Aparecida Silva Brito 

Vieira (MDB) disse acreditar que todos que acompanham os trabalhos desta Câmara 

Municipal têm percebido que o Poder Executivo veta todos os projetos aprovados por esta 

Casa, porém, finalmente, dois projetos de sua autoria ligados às mulheres foram 

sancionados. Depois, expôs que o prefeito vetou um projeto da área da saúde com o 

argumento de que geraria custos ao erário municipal, mesmo após o Supremo Tribunal 

Federal (STF) já ter considerado legal, assim argumentou que quando ela elabora um 

Projeto de Lei Ordinária tem o cuidado de consultar sua assessoria jurídica para não 

promover situações vexatórias para si e para a população. Salientou que o Veto nº 005/2022 

ao Projeto de Lei Ordinária nº 87/2021, que assegura às gestantes o direito à ultrassom 

morfológica, deve ser apreciado por esta Casa, e após ser rejeitado, a lei deve ser 

promulgada. Solicitou que, após a promulgação, seja formada uma comissão de fiscalização 

para verificar se o Poder Executivo tem realmente colocado em vigor. Detalhou que este 

projeto é de suma importância, pois permitirá à gestante que precisa de ultrassom 

morfológico, realizá-la pelo SUS e, desse modo, evitar que o bebê nasça com uma má 

formação que pode ser evitada. Destacou não saber o porquê de o executivo vetar os 

projetos benéficos ao povo. Em aparte, a vereadora Eremita Mota de Araújo disse que o 

prefeito olha apenas a autoria dos projetos e veta mesmo sendo matérias importantes, dessa 

feita também questionou se o prefeito realmente gosta de gente. De volta à palavra, a 

oradora Luciane Aparecida mencionou que se frustra com o fato do prefeito ser médico e, 

justamente por isso, saber a importância de uma ultrassom e ainda assim vetar um projeto 

tão relevante. Em aparte, o edil Ivamberg dos Santos Lima registrou que o gasto maior na 

área da saúde é com a alta complexidade, de modo que seria mais econômico liberar a 

ultrassom pelo SUS, em casos necessários, e evitar gastos futuros. Lembrou ainda que o 

prefeito vetou o Projeto de Lei Ordinária nº 171/2021, que versa sobre os precatórios do 
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FUNDEF, alegando inconstitucionalidade, mesmo havendo uma Lei Federal que a 

respalda. Concluindo seu discurso, a oradora externou que é importante que os vereadores 

continuem se posicionando e fazendo a diferença, pois se preocupam com o uso do dinheiro 

público. Logo em seguida, o vereador Jhonatas Lima Monteiro (PSOL) discorreu sobre 

manifestação de protesto ocorrida ontem nesta Casa por funcionários da COOPERSADE, 

mais uma destas supostas cooperativas que não tem dono, aqui no município, e que 

inexplicavelmente não paga aos seus 209 servidores desde fevereiro, quando o seu contrato 

foi vencido, apesar da secretária municipal de Educação, professora Anaci Bispo Paim, tê-

los orientado a continuar trabalhando até a regularização da situação. Prosseguindo, disse 

que esse tipo de situação é de responsabilidade do Poder Público. Lembrou que ontem, 

quando procurado pelos cooperados, foram informados pelo senhor Fanael Ribeiro, Chefe 

de Gabinete do Prefeito, que o pagamento não seria efetuado, demonstrando com isto a 

falta de respeito do governo para com os alunos, professores e demais profissionais que 

trabalham na educação do Município. Defendeu que a Justiça do Trabalho e o Ministério 

Público do Trabalho devem intervir para resolver esta situação a qual classificou como 

inaceitável. Em seguida discorreu sobre visita que fez à Escola Municipal Dalva Suzart, 

localizada no Alto do Papagaio, onde ficou impressionado com o estado de abandono e o 

flagrante descaso do Poder Público para com toda a localidade, vez que não só a citada 

escola encontra-se em estado lamentável em suas estruturas físicas, como toda a região que 

a circunda, bem como seus moradores, sobrevivem em meio a enormes buracos nas ruas, 

onde não há drenagem ou limpeza pública. Posteriormente, o vereador Luiz Augusto de 

Jesus (Liderança do Governo) falou que os funcionários da Educação que estão sem 

receber seus salários serão atendidos e que a Prefeitura Municipal de Feira de Santana está 

realizando os trâmites para que os pagamentos ocorram dentro da lei. Mudando o tema do 

seu discurso, afirmou que ele conhece bem o bairro Alto do Papagaio, pois em 2005 não 

havia uma rua sequer calçada, existia apenas uma creche que não tinha nenhuma condição 

dos alunos estudarem, e eles lutaram por este bairro conseguindo, à época, junto ao então 

prefeito José Ronaldo de Carvalho, a construção da creche e da escola, calçamento em 

dezenas de ruas e a construção do campo do Alto do Papagaio. Acrescentou que Feira de 

Santana está em 1º lugar no índice de geração de emprego e isso mostra que o comércio da 

cidade é forte, e que desde que o Vice-Prefeito, Fernando de Fabinho, tomou a frente deste 

assunto realizou várias conversas com o segmento industrial de Feira de Santana com 

previsão da chegada de duas indústrias que vão gerar dezenas de emprego. Além da 

perspectiva da geração de empregos nas áreas da educação, da saúde, como em policlínicas 

e na UPA do distrito de Humildes. Discorreu que quem conheceu o bairro Papagaio em 
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2005 percebeu que ele sofreu uma grande transformação, assim como o bairro da 

Mangabeira, da Conceição e de Santo Antônio dos Prazeres. Continuando, o vereador 

Luiz Ferreira Dias (Avante) reclamou que os moradores da sede do distrito Bomfim de 

Feira estão fazendo vaquinha para desobstruir os esgotos que escorrem a céu aberto. 

Lembrou que cobra incessantemente as referidas melhorias ao prefeito municipal Colbert 

Martins da Silva Filho. Frisou que os moradores, os comerciantes e visitantes sofrem com o 

esgoto. Interrogou se o prefeito terá coragem de visitar os distritos. Narrou que as estradas 

estão esburacadas provocando prejuízos aos proprietários de vans e desconfortos para os 

passageiros. Argumentou que camelôs e professores estão acampando na Câmara devido as 

políticas desenvolvidas pelo pior prefeito do estado da Bahia. Disse que o prefeito Colbert 

Martins da Silva Filho desrespeita os camelôs que há mais de trinta (30) anos estavam 

trabalhando nas ruas Sales Barbosa e Marechal Deodoro. Questionou o fato de na rua 

Marechal Deodoro ter sido construído passeio de cinco metros de cada lado e não poder 

instalar nenhum equipamento. Reclamou que os ambulantes foram deslocados para o 

Shopping Popular. Mas, não oferece a estrutura necessária para a sobrevivência. Afirmou 

que há dezenas de agentes de endemias lutando há quatro anos para serem reintegrados aos 

seus postos de trabalho e passando fome. Cobrou mais humanidade ao governo municipal. 

Lembrou que os vereadores foram eleitos com os votos dos trabalhadores, mas quando 

chegam à esta Casa votam contra os seus eleitores. Ficam contra o camelô, o professor, o 

agente comunitário de saúde, o pequeno comerciante. O orador disse que desta forma 

tornam-se vereadores do prefeito. Em Pela Ordem, o edil Luiz Augusto de Jesus (UB) 

registrou que o tempo destinado ao orador à tribuna tinha encerrado. Oportunamente, o 

primeiro Vice-Presidente desta Casa, edil Silvio de Oliveira Dias, concedeu mais um 

minuto de pronunciamento ao edil Luiz Ferreira Dias (Avante), que foi aparteado pelo 

parlamentar Luiz Augusto de Jesus (UB). Em resposta ao aparte do vereador Luiz Augusto 

de Jesus, o tribuno Luiz Ferreira Dias disse que a Prefeitura faz menos do que a sua 

obrigação com os moradores do distrito Bomfim de Feira. Na sequência, o parlamentar 

Valdemir da Silva Santos (PV) parabenizou o presidente da República, Jair Messias 

Bolsonaro, pela diferença que tem feito como chefe da nação ao dizer que o anel do 

contorno da cidade de Feira de Santana está sendo duplicado. Congratulou o 

superintendente João Vianey pelo trabalho incansável com sua equipe para que a obra fosse 

logo iniciada. Lembrou que o ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva e o governador Rui 

Costa prometeram, mas não cumpriram, enquanto o atual presidente não prometeu, porém 

está fazendo. Também comentou que o dirigente do País concedeu aumento aos 

professores. Continuou tecendo elogios ao Presidente Jair Bolsonaro e salientou que este 
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trabalha contra aqueles que não querem o desenvolvimento do Brasil e disse acreditar que o 

mesmo terá mais quatro anos para continuar o brilhante trabalho que tem desenvolvido. 

Desejou que, assim como ele, o presidente se fortaleça em meio às perseguições e destacou 

ter certeza de que esta cidade será grata aos feitos de Bolsonaro. Por fim, convidou a todos 

para presenciarem o início da obra de duplicação do anel de contorno. Durante o 

pronunciamento do orador à tribuna, o vereador Ivamberg dos Santos Lima assumiu o 

comando da Mesa Diretiva. Em Pela Ordem, o edil Valdemir da Silva Santos (PV) teceu 

críticas ao Governo do Estado ao lembrar a situação relativa à compra dos respiradores para 

as unidades de saúde deste Estado. Em Pela Ordem, o vereador Jhonatas Lima Monteiro 

(PSOL) destacou que o reajuste salarial dos professores não foi concedido pelo Presidente 

da República, Jair Messias Bolsonaro e citou ser a Lei Federal referente ao Piso Nacional 

do Magistério, que prevê que, em todos os anos, ocorra o reajuste salarial dos profissionais 

da área. Salientou que, neste ano, o reajuste deveria ser de cerca de trinta e três por cento e 

frisou que, independentemente de quem estivesse à frente do Governo Federal, tinha que 

ser concedido aos docentes. Por fim, declarou que trinta e três milhões de brasileiros 

passavam fome na atualidade.  Logo após, o vereador Silvio de Oliveira Dias (Liderança 

da Oposição) afirmou que ontem esteve no distrito Matinha participando da missa de um 

Terço dos Homens. Um grupo que se encontra regularmente para evangelizar e falar da 

família. Destacou o crescimento do catolicismo na cidade com liderança dos senhores 

Gilson, Carlos e Pelé e na última terça-feira esteve na Igreja dos Capuchinhos, onde foi 

celebrada uma missa da Trezena de Santo Antônio, estando presente também o edil 

Ivamberg dos Santos Lima e outras autoridades. Acrescentou que eles tiveram o prazer de 

ouvir o Frei Monteiro que falou sobre meio ambiente, tecnologia, e sobre a necessidade de 

colocar as questões filosóficas acima da tecnologia. Pois somos prisioneiros do celular. 

Discorreu que, no evento, os policiais estavam atentos a fala do Frei Monteiro porque o 

policial que utilizar a tecnologia, mas não pode permitir que esta se sobreponha a sua alma. 

Acrescentou que refletiu sobre tudo o que se vive na cidade e questionou o governo por não 

cuidar do seu povo, dos professores e do povo da zona rural. Discorreu que sentiu falta do 

Poder Executivo na missa, pois a temática os ajudaria a entender e gostar mais de gente, o 

que tem feito falta em Feira de Santana. Ponderou ser necessário ter técnica, mas também é 

preciso ter diálogo, carinho e amor. Convidou a todos para participarem da festa de Santo 

Antônio que se encerra dia 13 deste mês. Neste momento, o primeiro Vice-Presidente desta 

Casa, edil Silvio de Oliveira Dias, assumiu o comando da Mesa Diretiva e consultou os 

parlamentares quanto à possibilidade de suprimir o Grande Expediente para dar início à 

Comissão Geral, cujo pleito após ser submetido à apreciação do Plenário foi aprovado por 
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unanimidade dos presentes. Sendo assim, a partir deste momento, a presente Sessão foi 

transformada em Comissão Geral, de acordo com o artigo 214 do Regimento Interno desta 

Casa e em conformidade com os Requerimentos nºs 158 e 174/2022, respectivamente, de 

lavra dos edis Fernando Dantas Torres e Ivamberg dos Santos Lima, aprovados 

anteriormente, por conta do comparecimento da secretária municipal de Educação, 

professora Anaci Bispo Paim, e do secretário municipal da Fazenda, senhor Expedito 

Compodônio Eloy. Em Pela Ordem, o edil Flávio Arruda Morais (PSB) informou que o 

som na galeria desta Casa estava muito alto e solicitou ajuste no volume. Oportunamente, o 

vereador José Carneiro Rocha (MDB) informou que, de acordo com o que soube, a 

secretária municipal de Educação não foi notificada sobre a presente Comissão Geral. Em 

seguida, o primeiro Vice-Presidente solicitou que os vereadores da bancada governista 

entrassem em contato com a referida secretária para confirmar a informação. Em Pela 

Ordem, o edil José Carneiro Rocha relatou que, após entrar em contato com a secretária 

supracitada, está lhe informou que recebeu um convite para comparecer a esta Casa no dia 

dezesseis de junho, feriado de Corpus Christi. Em Pela Ordem, o vereador Luiz Augusto 

de Jesus comentou que, no dia anterior, esteve com o secretário municipal de 

Administração, senhor José Marcondes de Carvalho, e este lhe informou que não tinha sido 

convidado para a presente Comissão Geral. Em seguida, o primeiro Vice-Presidente, 

vereador Silvio de Oliveira Dias, informou que o convite formal foi feito para o dia 

dezesseis de junho, no entanto, posteriormente, ao se perceber o equívoco, houve a 

retificação da data, de modo que a secretária municipal de Educação, professora Anaci 

Bispo Paim, foi comunicada, por telefone, que a Comissão Geral ocorreria neste dia. 

Registrou que, por conta dos próximos feriados, a referida secretária será convidada para 

participar de outra Comissão Geral no dia trinta de junho. Informou que, deste modo, a 

presente Comissão Geral estaria em conformidade com o Requerimento nº 174/2022, de 

iniciativa do edil Ivamberg dos Santos Lima, o qual solicitava esclarecimentos sobre os 

precatórios do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de 

Valorização do Magistério (Fundef) ao secretário municipal da Fazenda, senhor Expedito 

Eloy. Na sequência, franqueou-se a palavra ao vereador Ivamberg dos Santos Lima na 

condição de autor do Requerimento que provocou a convocação do referido secretário. Este 

questionou o senhor Expedito Eloy, quanto ao fato desta Casa ter aprovado o Projeto de Lei 

Ordinária nº 171/2022, que regulamentava o pagamento do Precatório do Fundef vetada 

integralmente pelo prefeito municipal de Feira de Santana, Colbert Martins da Silva Filho. 

Lembrou que desde 2018, o Município revelou o montante referente ao precatório e que a 

legislação federal vincula 60% do valor para rateio entre os profissionais de Educação e que 
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a APLB-Sindicato divulgou um cronograma elaborado pelo governo municipal referente ao 

pagamento do precatório excluindo a possibilidade de pagamento aos docentes. Atentou 

também que o secretário já divulgou que o dinheiro está aplicado. Questionou se os valores 

foram gastos, quanto rendeu, quanto seria o total e se outros valores referentes ao precatório 

do Fundef foram recebidos. Ao fim solicitou que o presidente da Mesa Diretiva convidasse 

a professora Marlede Oliveira, diretora da zonal Sertaneja da APLB-Sindicato, para compor 

a Mesa da Comissão Geral. O primeiro Vice-Presidente, edil Silvio de Oliveira Dias, 

ressaltou a presença do secretário Expedito Eloy, esclareceu que o Município faz jus a 

receber R$ 526 milhões referente ao precatório do Fundef. Em Pela Ordem, o edil 

Jhonatas Lima Monteiro (PSOL) solicitou que o som na galeria desta Casa fosse ajustado. 

Em Pela Ordem, o vereador Ivamberg dos Santos Lima (PT) solicitou mais uma vez que a 

professora Marlede Oliveira, diretora da zonal Sertaneja da APLB, participasse desta 

Comissão Geral. Neste momento, a segunda Secretária desta Casa, vereadora Eremita Mota 

de Araújo, assumiu o comando da Mesa Diretiva. Logo após, concedeu-se a palavra ao 

senhor Expedito Compodonio Eloy, secretário municipal da Fazenda, expos com o 

auxílio de slides no painel, o rol de pagamentos do Fundef realizados totalizando R$ 526 

milhões sendo que R$ 172,3 milhões são considerados controversos. Que após correção 

realizada pela Justiça podem totalizar mais de RF$ 225 milhões. Cujos valores estão 

depositados na Caixa Econômica Federal e no Banco do Brasil, instituições bancárias 

idôneas, oficiais e obedecendo a critérios mercadológicos. Informou que a demonstração 

que ora realizava já se encontra em um “pen drive” que foi repassado ao vereador Ivamberg 

dos Santos Lima. Em Pela Ordem, o vereador Ivamberg dos Santos Lima (PT) questionou 

ao secretário municipal da Fazenda se os valores tinham saído da conta corrente da 

Prefeitura Municipal. Em seguida, o referido secretário assegurou que os valores 

comprometidos não saíram da conta. Posteriormente, o edil Ivamberg dos Santos Lima 

disse que o valor a ser bloqueado para pagamento aos professores seria da ordem de R$ 

155,4 milhões e teme que tais valores não estejam disponíveis referentes aos sessenta 

porcento cabíveis aos profissionais da Educação. Logo após, o secretário Expedito 

Compodonio Eloy, observou que o entendimento sobre o pagamento dos precatórios é 

recente e que a maioria dos municípios aguardam uma definição do Tribunal de Contas da 

União (TCU) sobre tal procedimento. Lembrou que muitos já gastaram o dinheiro e alguns 

fizeram o rateio. Acrescentou que está aguardando a definição dos órgãos de controle 

interno, procuradoria e controladoria do Municípios e externo do TCU. Revelou não ter 

certeza que os R$ 225 estarão disponíveis para rateio. Atentou que teve município que 

rateou e depois teve que devolver os valores. Adicionou que mesmo com todas estas 
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cogitações há controvérsias quanto a temporalidade de cada pagamento. Lembrou que antes 

do TCU orientar o pagamento o Tribunal de Contas dos Municípios (TCU) orientou não 

repassar os precatórios para os professes. Revelou que uma sugestão do TCM é pior do que 

uma nota oficial do próprio tribunal. Pois, se os municípios não seguirem são penalizados.  

Na sequência, o vereador Jhonatas Lima Monteiro lembrou que os entendimentos dos 

tribunais foram expostos pelo secretário nesta Casa em setembro do ano passado, mas a Lei 

Federal nº 14.325/2022 sancionada pela presidência da República estabelece a 

obrigatoriedade do pagamento dos precatórios do Fundef e que os municípios devem 

regulamentar o pagamento. Em seguida, frisou que pelos cálculos do montante recebido R$ 

258 milhões teriam que estarem disponíveis para o rateio e ao que parece o dinheiro já foi 

utilizado para outras finalidades. Interrogou se a Secretaria Municipal trabalhou com o 

cenário de que os precatórios teriam que serem pagos e se a Fazenda Municipal já trabalha 

com a orientação da Procuradoria Geral do Município com a Lei Federal nº 13.325/2022? E 

se já existe se os recursos estariam disponíveis? Em seguida, o secretário Expedito 

Compodonio Eloy, argumentou a que pessoalmente analisa que a referida lei é taxativa, 

mas em nenhum momento assinala o caráter retroativo.  Adiantou que caso seja retroativa 

os municipais vão ingressar com uma medida cautelar de calamidade financeira. Entretanto, 

a palavra definitiva será da Procuradoria Geral do Municipal. O secretário afirmou que a 

orientação do prefeito é trabalhar a luz da legislação vigente. O secretário alertou que o 

legislador tinha ciência que os pagamentos foram realizados desde 2018 e sabe também que 

os entes federativos não teriam condições de pagar, pois muitos já tinham utilizado os 

recursos do precatório. Em Pela Ordem, o edil Jhonatas Lima Monteiro indagou se o 

entendimento era do referido secretário ou da Procuradoria Geral do Município. Em 

seguida o secretário Expedito Eloy ponderou que poderia ser pago em exercícios 

seguintes incluídos no Orçamento. Acrescentou que não seria pagar efetivamente e sim ter 

o cenário factível de pagar o que for devido.  Em seguida, o edil Ivamberg dos Santos 

Lima interrogou se no entendimento do secretário, o pagamento será realizado com os 

valores que vão entrar sem retroceder. O vereador lembrou que as contas do Município 

foram aprovadas com ressalvas por ter gasto valores com a JG Contabilidade com 

inexigibilidade e seguidamente o Município incidiu no mesmo descumprimento em 2019 e 

2020, mesmo com os alertas do órgão de controle. Lembrou que o Projeto de Lei Ordinária 

nº 171/2021 orienta a criação de uma comissão para avaliar qual a forma de rateio do 

precatório do Fundef. O secretário disse torcer que os procuradores e os controladores 

entendam que o pagamento deve ser efetivado com o montante recebido, mas trabalha com 

o cenário de que R$ 225 milhões sejam rateados. Afirmou que o Município é legalista e 
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jamais vai deixar de cumprir uma determinação legal. Afirmou que a maioria dos 

municípios das regiões Norte e Nordeste já gastaram os recursos. Logo após, a professora 

Marlede Oliveira revelou que o então procurador Geral do Município, advogado Carlos 

Alberto Moura Pinho, que por diversas vezes alegou ilegalidade no ato de pagamento do 

Fundef já procurou a APLB para oferecer o pagamento de R$ 50 milhões referente ao 

pagamento do Fundef. A sindicalista argumentou que se é ilegal R$ 250 milhões seria 

ilegal pagar qualquer outra quantia. Frisou que se a Procuradoria Geral do Município já 

procurou o departamento jurídico da APLB é porque está ciente da legalidade do 

pagamento do precatório do Fundef. Alegou que o pagamento antes era uma questão de 

sensibilidade e de lógica, pois se os estados e municipais deixaram de receber os 

profissionais da Educação também não receberam referentes à diferença. Pregou o diálogo 

entre os professores, a Fazenda e a Procuradoria para buscar um entendimento. Adiantou 

que na próxima terça-feira, vai levar a proposta oferecida pela Procuradoria de pagamento 

de R$ 50 milhões aos professores à assembleia da categoria. Frisou que se a proposta foi 

formalizada pela Procuradoria é porque o prefeito tem anuência. Criticou a majoração dos 

salários via decreto. Assinalou que por conta dessa manobra os servidores ainda não 

tiveram reajuste salarial, pois uma lei específica ainda não foi aprovada por esta Casa. 

Ironizou que o mesmo governo que pede para que as pessoas respeitem as leis, não respeita 

a legislação municipal. Ressalvou que Expedito Eloy é uma pessoa do diálogo, mas falta 

sensibilidade do governo municipal. O secretário municipal da Fazenda interrogou se a 

proposta ora revelada foi formal. Advertiu que a municipalidade feirense é legalista. Pois, 

teve município de que pagou o precatório e que depois teve que devolver. Revelou que 

decisão do juiz federal doutor Robson Silva Mascarenhas que mandou pagar o precatório 

de R$ 178 milhões. Quanto a licitação da JG Contabilidade afirmou que a Justiça dispensou 

a licitação e a defesa já foi realizada e não precisa de licitação. Revelou que Feira de 

Santana paga bem menos serviços de contabilidade que outros municípios menores da 

região metropolitana de Salvador. Aventou a especialidade da JG que conseguiu aprovar as 

contas municipais desde 2001. Alertou que se o vereador Ivamberg dos Santos Lima fosse 

gestor optaria por um escritório com competência comprovada do que contratar um 

aventureiro. O vereador concordou com a especificidade, mas argumentou que o processo 

tem que ser transparente. Neste momento, a primeira Secretária desta Casa, vereadora 

Luciane Aparecida Silva Brito Vieira, assumiu o comando da Mesa Diretiva e, em seguida, 

o transferiu à segunda Secretária, vereadora Eremita Mota de Araújo. Em Pela Ordem, o 

edil Jhonatas Lima Monteiro destacou, diante do que foi exposto, que os recursos 

financeiros foram gastos e não houve um estudo que levasse em consideração o rateio, 
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assim como não havia Parecer atualizado exarado pela Procuradoria Geral do Município. 

Disse ansiar para que um parecer seja exarado para que a posição oficial do governo seja 

colocada no papel. Sugeriu que a Secretaria Municipal da Fazenda se comprometesse com 

uma simulação das possibilidades de rateio dos precatórios do Fundef e que a Procuradoria 

Geral do Município exarasse um novo parecer a fim de apresentar novas soluções. 

Destacou, ainda, que um prazo deveria ser estabelecido para a execução das sugestões. Em 

seguida, o senhor Expedito Compodonio Eloy, adiantou que o juiz Robson Silva 

Mascarenhas já determinou a elaboração do precatório que corrigido deverá ficar em torno 

de R$ 225 milhões. Argumentou que para o dinheiro ser utilizado tem que ser gasto e torce 

que se tenha um amparo legal para que o precatório seja pago. Pois, teme pagar e ter que 

devolver. Revelou necessitar de um parecer da Procuradoria Geral do Município. Adiantou 

que nos próximos cinco dias teria uma resposta conclusiva para os questionamentos dos 

vereadores, em especial as aflições do edil Jhonatas Lima Monteiro. Posteriormente, o 

parlamentar Ivamberg dos Santos Lima disse esperar que o próximo procurador 

dialogue com esta Casa e com a categoria dos professores. Pois, a legislação pressupõe que 

tenha uma comissão para estabelecer os critérios do rateio dos precatórios. Na sequência, a 

professora Marlede Oliveira lembrou que assim que a lei federal foi promulgada enviou 

um documento aos órgãos competentes da Prefeitura Municipal, dentre eles a Secretaria 

Municipal da Fazenda, e à Comissão de Educação desta Casa Legislativa. Lembrou que 

procurou o vereador Pedro Américo de Santana Silva Lopes para que intermediasse o 

diálogo. Salientou que vereadores, mesmo da base do governo também defendiam o 

pagamento dos precatórios do Fundef. Em seguida, o vereador Pedro Américo de 

Santana Silva Lopes revelou que esteve, por duas vezes, conversando com o secretário 

Expedito Eloy dialogando sobre os precatórios do Fundef e levou a minuta do Projeto de 

Lei Ordinária de autoria do vereador Ivamberg dos Santos Lima ao procurador Geral, 

advogado Moura Pinho, com o intuito de elaborar uma legislação que desse sustentação 

legal ao pagamento dos precatórios. Revelou entender que há dois momentos neste 

processo dos precatórios. Um antes e outro depois que foi aprovada a lei federal. Por isso 

ainda há questionamentos quanto ao percentual, ao rateio e a retroatividade. Defendeu 

simular o pagamento com o novo entendimento resolvendo um problema e demonstrado 

que o governo municipal tem interesse em resolver os problemas com os profissionais de 

Educação. Logo após, o Sr. Expedito Compodonio Eloy, salientou ser pertinente verificar 

a questão se 60 ou 70%. Mas, insistiu na dubiedade da legislação ao não ser taxativa quanto 

a retroatividade da lei. Recomendou que os legisladores lessem as recomendações do juiz 

Robson Silva Mascarenhas. Na sequência, o edil Jhonatas Lima Monteiro, disse que a lei 
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atual aprimora uma legislação de 2020. Salientou não ser cabível fazer uma interpretação 

restritiva e conveniente pelo fato do Município ter excedido no percentual gasto. 

Argumentou que também pode interpretar que os gastos realizados pela Prefeitura 

Municipal não foram respaldados pelas orientações do TCU e do TCM. Logo após, o 

secretário Expedito Compodonio Eloy, garantiu que o Município de Feira de Santana vai 

cumprir a lei. Mas, que por ser nova, a legislação terá que interpretada com cautela. 

Posteriormente, o vereador Jhonatas Lima Monteiro disse esperar que a Procuradoria 

tenha um discernimento melhor do que recomendar que o governo municipal fizesse o 

reajuste salarial através de decretos e não por Projetos de Lei. Em seguida, o edil Ivamberg 

dos Santos Lima agradeceu ao senhor Expedito Compodonio Eloy, Secretário Municipal da 

Fazenda, pela presença e esclarecimentos prestados ao longo da presente Comissão Geral. 

Em resposta, o referido secretário frisou que sempre estará à disposição desta Casa 

Legislativa. Em Pela Ordem, o parlamentar Josse Paulo Pereira Barbosa elogiou e 

congratulou o secretário supracitado. Nada mais havendo por tratar, a segunda Secretária 

desta Casa Legislativa, vereadora Eremita Mota de Araújo, agradeceu a presença do 

secretário municipal  da Fazenda, senhor Expedito Compodonio Eloy e declarou encerrada 

a presente Sessão, às doze horas e vinte e um minutos e convocou outra para o próximo dia 

quatorze do corrente mês, uma terça-feira, com a seguinte pauta: <o que ocorrer> Para 

constar, eu, José Joaquim de Oliveira Neto, Técnico Legislativo a disposição do Setor de 

Redação e Atas, lavrei a presente Ata, que segue à apreciação plenária, na forma 

regimental.  

 

 

 

 

 

 

 


