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Ata da 141ª Sessão Ordinária da Câmara 

Municipal de Feira de Santana, Estado da 

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

da 19ª Legislatura, realizada no dia 21 de 

dezembro de 2022. 

 

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

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

do Rio Branco, 122, nesta cidade, Estado da Bahia, realizou-se a centésima quadragésima 

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

Legislatura, na qual, à exceção dos parlamentares Fernando Dantas Torres, Flávio Arruda 

Morais, Ivamberg dos Santos Lima, Josse Paulo Pereira Barbosa, Ronaldo Almeida Caribé 

e Valdemir da Silva Santos, compareceram os vereadores Edvaldo Lima dos Santos, 

Emerson Costa dos Santos, Eremita Mota de Araújo, Jhonatas Lima Monteiro, José 

Carneiro Rocha, José da Costa Correia Filho, José Marques de Messias, 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 e 

Sílvio de Oliveira Dias. Amparada pelo Regimento Interno, a primeira Secretária, 

vereadora Luciane Aparecida Silva Brito Vieira, declarou aberta a presente Sessão e 

transferiu o comando da Mesa Diretiva para o primeiro Vice-Presidente, edil Silvio de 

Oliveira Dias, o qual solicitou que o edil Marcos Antônio dos Santos Lima assumisse a 

segunda Secretaria, ad hoc, e procedesse à leitura da Ata da Sessão anterior, a qual foi 

submetida à apreciação plenária e foi aprovada pela unanimidade dos edis presentes. Em 

seguida, solicitou da primeira Secretária, vereadora Luciane Aparecida Silva Brito Vieira, a 

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

Projeto de Lei n/n° 114/2022 de autoria do vereador Marcos Antônio dos Santos Lima, 

que: “Dispõe sobre estacionamentos nos Shopping Centers, Supermercados, Hospitais e 

Clínicas no Município, e dá outras providências”. Projeto de Decreto Legislativo n/n° 

53/2022 de autoria do edil Silvio de Oliveira Dias, subscrito por diversos vereadores, que: 

“Dispõe sobre a concessão do Título de Cidadão Feirense ao Sr. Aurelino Bento da Silva, e 

dá outras providências”. Indicações nºs 1.437 a 1.447/2022 de autoria da vereadora 

Luciane Aparecida Brito Vieira, Flávio Arruda Moraes e José da Costa Correia Filho>. 

Neste momento, o comando da Mesa Diretiva foi transferido para a primeira Secretária, 

vereadora Luciane Aparecida Silva Brito Vieira. Em Pela Ordem, a vereadora Luciane 
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Aparecida Silva Brito Vieira justificou a ausência do edil Ivamberg dos Santos Lima ao 

informar que este estava em uma consulta médica e apresentará atestado posteriormente. 

No Horário destinado às Lideranças Partidárias, o edil Pedro Cícero Marcenio Silva 

(Cidadania) discorreu que os médicos e profissionais de saúde que trabalham pela empresa 

Imaps até agora não receberam os salários dos meses de novembro e dezembro, e 

acrescentou ironicamente que se os edis não tivessem aprovado os projetos de 

suplementação colocariam a culpa neles, e por isso, questionou o não pagamento, tendo em 

vista que a suplementação foi aprovada. Em aparte, o edil Luiz Ferreira Dias (AVANTE) 

reforçou o discurso do orador e questionou para onde foi o valor concedido nos projetos de 

suplementação que versam em torno de R$ 600 milhões. Retomando seu discurso, o orador 

à tribuna afirmou que é necessário que o Prefeito cobre da empresa o porquê de o valor não 

ter sido depositado. Em aparte, o edil Luiz Augusto de Jesus (UB) afirmou que o Prefeito 

deu uma entrevista afirmando que repassou para a empresa Imaps o valor de R$ 5 milhões e 

não entende porque o valor não foi repassado para os funcionários. Retomando seu 

discurso, o orador declarou que o Prefeito precisa cobrar a empresa, seja através do 

Ministério Público ou de outra maneira, pois os profissionais de saúde não podem ser 

prejudicados. Em aparte, o edil Luiz Augusto de Jesus (UB) afirmou que está dando entrada 

nesta Casa em um projeto denominado de “Lei Anticalote”. Retomando seu discurso, o 

orador desejou um bom natal a todos. Em seguida, o vereador Jurandy da Cruz 

Carvalho (PL) também em tempo cedido pelo edil José da Costa Correia Filho (PATRI), 

declarou que, no dia anterior, teve a oportunidade de escutar algumas entrevistas 

concedidas pelo parlamentar José Carneiro Rocha (MDB) aos programas de rádio deste 

município a fim de apresentar detalhes acerca da Lei Orçamentária Anual (LOA) para o ano 

de dois mil e vinte e três. Afirmou que, enquanto Presidente da Comissão de Finanças, 

Orçamento e Fiscalização – CFOF, juntamente com o edil José da Costa Correia Filho, 

membro desta, recebeu a LOA no dia treze de dezembro, no entanto, a proposição se 

encontrava nesta Casa há algumas semanas. Destacou que a citada comissão tinha um prazo 

de dez dia úteis para exarar parecer à LOA e frisou que este se encerrará no próximo dia 

vinte e sete. Argumentou que os pareceres deveriam ser publicados no Diário Oficial 

Eletrônico antes da apreciação da matéria e enunciou que alguns de seus pares deveriam 

aprofundar o conhecimento acerca do que estava estabelecido no Regimento Interno em 

relação à apreciação da LOA. Comentou, ainda, sobre as emendas impositivas e as 

modificativas, cujos pareceres deveriam ser apresentados pelas comissões competentes em 

um prazo de cinco dias, e afirmou que a CFOF não tinha a pretensão de atrapalhar o 

desenvolvimento deste município. Salientou que a comissão supracitada seguiria agindo 
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com cautela e referiu-se à vereadora Eremita Mota de Araújo (PSDB) ao dizer que esta, em 

outra Sessão Ordinária, registrou que algumas proposições não eram encaminhadas à 

Comissão de Constituição, Justiça e Redação – CCJR. Discorreu sobre a importância deste 

município no cenário nacional e externou que a gestão pública municipal deveria se 

organizar efetivamente. Relatou que, comumente, era possível ouvir denúncias nos 

programas de rádio acerca do atraso no pagamento dos salários de alguns funcionários que 

atuavam na área da saúde. Salientou que estava nesta Casa para defender os interesses do 

povo feirense, sobretudo daqueles que viviam na zona rural. Ao finalizar seu 

pronunciamento, registrou que se orgulhava por ter nascido na zona rural. Logo após, o edil 

Luiz Augusto de Jesus (União Brasil e Liderança da Oposição) lamentou que o governo 

estadual esteja fechando as escolas da sua rede educacional. Relatou que desde ontem está 

recebendo ligações telefônicas de pessoas reclamando do fechamento da unidade 

educacional do distrito Governador João Durval Carneiro, com quatrocentos alunos 

matriculados, localizada no KM 07. Relatou que a Escola João Batista Carneiro tem nível 

médio com cursos técnicos. Disse que a comunidade está se organizando para tentar 

reverter o fechamento, pois, não há escolas da rede municipal com ensino médio na 

localidade. Com isto, questionou onde estudarão os alunos da referida escola. Continuando, 

cobrou mais escolas estaduais na zona rural. Lembrou que os distritos de Matinha, 

Tiquaruçu e Jaíba não têm nenhuma escola estadual, mas as escolas remanescentes em 

outros distritos estão sendo fechadas. Em seguida, disse que o governo estadual está 

fechando as escolas e repassando-as para o governo municipal. Frisou que a gestão 

municipal está acolhendo os alunos do Fundamental II, mas, no KM 07 não tem outra 

escola de nível médio. Revelou que na referida localidade há necessidade de uma escola 

municipal, pois a que funciona está em um prédio alugado e a então secretária municipal de 

Educação, Jaiana Ribeiro, tentou achar um terreno no local para construir e não obteve 

êxito.  Apelou aos vereadores Silvio de Oliveira Dias e Ivamberg dos Santos Lima, ambos 

do PT e ao edil Luiz Ferreira Dias (Avante) que são ligados ao governo estadual, assim 

como ao deputado federal José Cerqueira Neto para intermediar junto ao governo da Bahia, 

a manutenção da Escola João Batista Carneiro na rede do governo da Bahia. Em aparte, o 

parlamentar Marcos Antônio dos Santos Lima (UB) observou que o processo de 

municipalização está em curso e o Estado está repassando tais escolas para a rede 

municipal. Acrescentou que infelizmente não há outro caminho e que a Secretaria 

Municipal de Educação tem que se preparar para receber as escolas municipalizadas assim 

como os seus alunos. Em aparte, o edil Luiz Ferreira Dias assegurou que vai cerrar fileiras 

junto à comunidade do Km 07 para tentar reverter a municipalização. Prosseguindo, o 



 

 

 

 

 
 

Feira de Santana 

CÂMARA  MUNICIPAL 
  Casa da Cidadania 

  

1292 

 

RD 2022141 

orador, vereador Luiz Augusto de Jesus, advertiu que a Escola João Batista Carneiro tem 

ensino técnico e não deveria ser fechada, pois os alunos ficarão sem ter onde estudar. Em 

aparte, o edil Jhonatas Lima Monteiro (PSOL) disse que a preocupação do orador é 

pertinente, embora a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) prevê que o Ensino 

Fundamental é prioridade dos municípios e o Ensino Médio dos governos estaduais, mas 

não denota exclusividade em nenhum dos níveis, porém o processo de municipalização está 

sendo feito “na tora”. Lembrou que o governo estadual fechou a única escola estadual 

dentro da comunidade do bairro Queimadinha, a Edelvira Oliveira, cujo bairro tem uma 

população estimada em 20 mil habitantes. Atentou também que fechou o Colégio 

Agostinho Froes da Mota e uma série de outros colégios. Frisou que não é contra a 

municipalização e sim a maneira como está sendo empreendida, sem estudo de impacto, 

sem escutar a comunidade e sem produzir alternativa para a juventude matriculada. Propôs 

que a Comissão de Educação passe a acompanhar os processos de municipalização em 

Feira de Santana e abrir audiências públicas neste sentido. O orador corroborou com o 

aparte anterior e voltou a cobrar a construção de escolas estaduais nos distritos para evitar o 

deslocamento diário dos estudantes para a Sede. Disse que devido à votação expressiva que 

recebeu no distrito de Governador João Durval Carneiro tem que se posicionar na defesa 

dos interesses dos seus moradores. Prosseguindo, antecipou que já esteve com o secretário 

municipal de Cultura, Esporte e Lazer Sr. Jairo Carneiro Filho, e com o prefeito municipal 

de Feira de Santana, Colbert Martins da Silva Filho, no sentido de dar suporte logístico e 

organizar o Reisado de Tiquaruçu que abre o calendário dos festejos populares de Feira de 

Santana. Em Pela Ordem, o edil José da Costa Correia Filho (Patriota) solicitou a 

supressão do Grande Expediente nesta sessão, bem como opinou que se os vereadores não 

recebessem a pauta para a Ordem do Dia, a sessão deveria ser encerrada. Em Pela Ordem, 

a vereadora Eremita Mota de Araújo (MDB) solicitou constar em ata a comemoração das 

bodas de nácar pelos trinta e um anos de casamento do servidor desta Casa, Sr. Marcos 

Antônio da Silva e sua esposa, Sra. Neuma Selma Brito da Silva. Na sequência, o pedido 

feito pelo edil José da Costa Correia Filho foi submetido à apreciação plenária e aprovado 

pela unanimidade dos edis presentes. Posteriormente, o vereador Silvio de Oliveira Dias 

(PT) afirmou que a questão da municipalização é legal, pois desde 2009 que a Bahia 

convive com esta situação. Afirmou que em Feira de Santana 65% do ensino fundamental 

estava na responsabilidade do Estado, sendo que por lei tal segmento deveria ser prioridade 

do município. Declarou que a cidade relutou em fazer esta mudança e que nos últimos anos 

a discussão avançou e o município passou a aceitar a municipalização das escolas que 

possuem o ensino fundamental, sendo que o Estado se dispôs a entregar o patrimônio ao 
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município para que este pudesse assumir o seu papel. Citou que a lei é clara afirmando que 

no local onde o município não tivesse escolas, aí sim, o Estado poderia atuar, mas onde 

tiver escolas com ensino fundamental, aí o município tem obrigação de receber. Declarou 

que em Feira de Santana já aconteceu de ter uma escola do município ao lado de uma 

escola estadual, funcionando o fundamental na escola estadual, como por exemplo a Escola 

Agostinho Fróes da Mota, tendo o Estado a reformado e entregue ao município. Declarou 

que se está hoje em questão a municipalização do Colégio João Batista Carneiro, é porque a 

Prefeitura não construiu uma escola na localidade, por isso o estado decidiu transferir a 

escola para o município. Acrescentou que está se avançando no diálogo para fazer uma 

gestão compartilhada, garantindo-se o funcionamento do ensino fundamental por conta do 

município, que é sua obrigação, mas mantendo-se o ensino técnico a noite para garantir que 

aquela comunidade tenha o acesso a escola. No entanto, deve-se pontuar que se isto está 

acontecendo é porque o município não cumpriu seu papel. Em aparte, o edil Jurandy da 

Cruz Carvalho (PL) afirmou que o vereador Luiz Augusto de Jesus possui vários cargos por 

indicação tanto do Estado quanto pelo município e fica reclamando sem motivo. Em Pela 

Ordem, o edil Silvio de Oliveira Dias (PT) informou que se ausentaria momentaneamente 

da sessão, mas retornaria para participar da Ordem do Dia. Neste momento, o comando da 

Mesa Diretiva foi transferido para o vereador Luiz Ferreira Dias, ad hoc. Na sequência, a 

vereadora Luciane Aparecida Silva Brito Vieira (MDB) externou sua felicidade diante 

da categoria dos profissionais que atuam na enfermagem. Afirmou que, enquanto estiver 

com o mandato de vereadora e também por ser enfermeira, a dignidade de tais profissionais 

será restabelecida, já que há pouco estes profissionais trabalhavam com salários defasados. 

Continuando, afirmou que os auxiliares, os técnicos e os enfermeiros exercem uma função 

extremamente importante no sistema de saúde, pois sem a atuação desses profissionais os 

hospitais deixam de funcionar. Ressaltou que a mesma importância social que têm os 

médicos, têm os profissionais que atuam na enfermagem, uma vez que são esses 

profissionais que cuidam, e administram o retorno dos pacientes para suas casas após a alta 

médica. Portanto, parabenizou os enfermeiros, os técnicos e os auxiliares pelo seu trabalho. 

Apregoou que se encerraram as possibilidades de justificativa para a falta de pagamento 

dos devidos salários, pois os recursos agora provêm da União. Afirmou que está muito feliz 

em poder dizer aos profissionais que a partir de agora podem se dedicar muito mais, nas 

unidades básicas, para melhor atender à população, a fim de que se evite a fila da 

regulação, tratando com muito mais zelo pacientes diabéticos e hipertensos, que 

normalmente não recebem o devido atendimento nos PSF’s (Programa de Saúde da 

Família). Afirmou que enfermeiros que se dedicam nos PSF’s evitam a formação de filas na 



 

 

 

 

 
 

Feira de Santana 

CÂMARA  MUNICIPAL 
  Casa da Cidadania 

  

1294 

 

RD 2022141 

regulação e, consequentemente, a superlotação de hospitais. Disse ser necessário que os 

profissionais da enfermagem estejam sempre envolvidos e dedicados à saúde pública, pois 

o Programa de Saúde da Família foi criado com esse objetivo. Ou seja, os pacientes 

amparados por tal programa devem ser bem assistidos pela enfermagem que atua na base 

do atendimento. De igual modo, declarou que é necessária uma gestão que atue junto à 

classe de profissionais da enfermagem, pois de nada adianta estarem os enfermeiros nos 

PSF’s e não haver recursos para que o bom atendimento seja prestado. É preciso que haja 

os insumos necessários, bem como a presença assídua de médicos, possibilitada pela 

atuação de uma boa gestão do Poder Executivo. Continuando, afirmou que é indispensável 

que o Executivo trabalhe junto aos profissionais de base nos postos de saúde. Assim, 

solicitou a atual Secretária de Saúde, a Sra. Cristiane Campos, que se sensibilize com a 

situação da pasta e busque entender que o serviço de saúde pública se inicia nos PSF’s. 

Oportunamente, o edil Luiz Ferreira Dias registrou a presença do ex-vereador desta Casa, 

Sr. José Menezes Santa Rosa (Zé Filé) na galeria desta Casa, juntamente com seu filho. 

Neste momento, o comando da Mesa Diretiva foi transferido para a primeira Secretária, 

vereadora Luciane Aparecida Silva Brito Vieira. Logo após, o edil Jhonatas Lima 

Monteiro (PSOL e Liderança da Oposição) comentou sobre a necessidade de apurar as 

denúncias que foram apresentadas acerca da qualidade dos atendimentos nas unidades de 

saúde deste município. Destacou que teve conhecimento de que a unidade de saúde 

localizada no Conjunto Feira VI, no bairro Campo Limpo, era marcada por atendimentos de 

profissionais da área de enfermagem em substituição aos médicos. Registrou a importância 

dos enfermeiros para a sociedade ao salientar que, apesar disto e do exercício das 

atribuições que lhes eram cabíveis na gerência, na promoção da saúde e prevenção de 

doenças, era fundamental compreender que cada profissional possuía determinada função, 

de modo que não havia justificativas para uma unidade de saúde exigir que enfermeiros 

substituíssem médicos. Declarou que tal prática era resultado da incompetência 

administrativa da Prefeitura Municipal e da Secretaria Municipal de Saúde. Afirmou que, 

frequentemente, os parlamentares recebiam denúncias referentes à situação da saúde 

pública em Feira de Santana e mencionou a Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI da 

Saúde, a qual apurou indícios de irregularidade e corrupção na Secretaria Municipal de 

Saúde. Externou que cerca de seiscentas e quarenta pessoas recebiam dinheiro do Fundo 

Nacional de Saúde sem ter qualquer vínculo com a área. Frisou que, frequentemente, o 

Prefeito Colbert Martins da Silva Filho transferia suas responsabilidades para terceiros e, há 

algumas semanas, este afirmou em entrevistas que os problemas nas unidades de saúde 

ocorriam porque os vereadores não tinham apreciado as proposições relativas à solicitação 
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de suplementação orçamentária. Relatou que as unidades de saúde deste município 

careciam de insumos, medicamentos, estrutura e profissionais. Disse que após esta Casa ter 

aprovado o remanejamento de recursos financeiros que totalizava o valor de setecentos e 

quarenta e três milhões de reais, a Prefeitura Municipal deveria ter assumido suas 

responsabilidades a fim de resolver os problemas que ocorriam em Feira de Santana. 

Registrou que alguns vereadores da bancada governista se pronunciavam à tribuna para 

discorrer sobre os problemas nas unidades de saúde e nos demais equipamentos públicos e 

comentou sobre a necessidade de a Prefeitura Municipal priorizar a saúde ao assegurar 

medicamentos, profissionais e estrutura digna para acolher a população. Por fim, destacou 

que diversas unidades de saúde deste município sofriam devido à negligencia do Governo 

Municipal e frisou que o orçamento destinado à área da saúde era de cerca de quinhentos 

milhões de reais, se configurando como o maior orçamento individual, sem considerar o 

que absorvia, de certa forma, das demais secretarias. Em seguida, o edil Petrônio Oliveira 

Lima (Republicanos) saudou a todos e afirmou que um lado da avenida anel de contorno 

está completamente sem iluminação e apagado, sendo responsabilidade da empresa Via 

Bahia a disponibilização de iluminação no referido local, tendo já realizado diversas 

reclamações sem sucesso. Também declarou que a referida empresa não opera na 

manutenção das estradas com qualidade, pois por qualquer chuva abre-se buracos nas vias. 

Em aparte, o edil Luiz Augusto de Jesus (UB) afirmou que discordaria da fala do edil Silvio 

de Oliviera Dias no momento em que este afirmou que estava sendo conversado com a 

Secretária de Educação o compartilhamento da gestão de escolas entre o estado e o 

município, o que, segundo ele, a Secretária de Educação, Anaci Paim, afirmou não ser 

verdade e acrescentou que se unirá com o KM 7 contra o fechamento da escola do referido 

local. Registrou que não foi construída uma escola no local porque o município não tem 

área para isto, estando à procura de um local para comprar. Retomando a sua fala, o orador 

à tribuna declarou que espera que este problema seja resolvido, pois pelo ECA (Estatuto da 

Criança e do Adolescente) a criança tem direito à educação. Logo após, o vereador 

Emerson Costa dos Santos foi convidado a ocupar a primeira Secretaria, ad hoc, e realizar a 

leitura do Projeto de Lei nº 115/2022, de autoria do Poder Executivo, que “Autoriza o 

Poder Executivo a contratar empréstimo com a corporação Andina de Fomento – CAF, com 

a garantia da União, para financiamento de obras no âmbito do Projeto de Saneamento, 

Meio Ambiente (Sede e Distritos) e Mobilidade (Sede e Distritos) no município de Feira de 

Santana”. Em seguida, conforme pedido do edil José da Costa Correia Filho e anuência 

plenária, não houve Grande Expediente e a sessão foi encerrada. Nada mais havendo por 

tratar, a primeira Secretária, vereadora Luciane Aparecida Silva Brito Vieira, declarou 
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encerrada a presente Sessão, às nove horas e cinquenta minutos, sendo convocada outra 

para a amanhã, dia vinte e dois de dezembro do ano em curso, à hora regimental, com a 

seguinte pauta: < matérias aptas à votação >. Para constar, eu, Raquel de Jesus Lima 

Barros, Redatora de Debates desta Casa, lavrei a presente Ata que segue à apreciação 

plenária, na forma regimental.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


