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Ata da 140ª 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 20 de 

dezembro de 2022. 

 

 Aos vinte 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 

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

Legislatura, na qual, à exceção dos parlamentares Fernando Dantas Torres, Josse Paulo 

Pereira Barbosa, Pedro Cícero Marcenio Silva e Ronaldo Almeida Caribé, compareceram 

os vereadores Edvaldo Lima dos Santos, Emerson Costa dos Santos, Eremita Mota de 

Araújo, Flávio Arruda Morais, Ivamberg dos Santos Lima, 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, Petrônio Oliveira Lima, Sílvio de Oliveira Dias e 

Valdemir da Silva Santos. Amparado pelo Regimento Interno, o vereador Sílvio de Oliveira 

Dias, primeiro Vice-Presidente desta Casa, declarou aberta a presente Sessão e 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: <Pareceres nºs 197, 

198 e 200/2022, exarados pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação – CCJR, 

opinando pelo deferimento das respectivas matérias: Projeto de Lei Complementar nº 

005/2022 e Projetos de Lei Ordinária nºs 083 e 081/2022, todos de autoria do Poder 

Executivo. Indicações nºs 1.430 a 1.436/2022, de iniciativa dos vereadores Ivamberg dos 

Santos Lima, Pedro Cícero Marcênio Silva e Emerson Costa dos Santos>. Em seguida, 

solicitou da vereadora Eremita Mota de Araújo, segunda Secretária, a leitura das Atas das 

Sessões anteriores, as quais foram submetidas à apreciação plenária e aprovadas pela 

unanimidade dos edis presentes. No Horário das Lideranças Partidárias, o edil Jurandy 

da Cruz Carvalho (PL), também no tempo cedido pelo parlamentar Valdemir da Silva 

Santos (PV), registrou que, no dia anterior, os pacientes e funcionários da unidade de saúde 

do bairro Feira X fizeram reclamações concernentes à situação em que se encontra a 

referida unidade, destacando a falta de materiais, bem como a descompromisso das 

empresas que prestam serviço à cidade. O edil lembrou que na semana anterior teceu 
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comentários sobre a empresa IMAPS, a qual é gerida por um suplente de deputado federal e 

que está sendo investigada no Rio de Janeiro, desse modo informou que está preparando 

um documento solicitando a instalação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI 

para apurar os desmandos da mesma. Em aparte, a vereadora Luciane Aparecida Silva Brito 

Vieira rememorou o trabalho de excelência desenvolvido pelos vereadores que atuaram na 

CPI da Saúde, o que culminou no encaminhamento do relatório para os órgãos 

competentes, bem como na exoneração de dois secretários municipais, Srs. Marcelo Britto 

e Denilton Brito. Destacou que o edil Ivamberg dos Santos Lima, relator da CPI,  produziu 

um relatório de excelência e frisou que todos aguardam o posicionamento dos órgãos 

competentes. Por fim, lembrou que já alertou aos funcionários da saúde sobre a necessidade 

de orarem para receberem seus pagamentos, já que só foi pago o valor referente a um mês. 

Em aparte, o edil Ivamberg dos Santos Lima parabenizou o orador pela cobrança e opinou 

que, ao invés de criarem outra CPI, deveriam ser encaminhados ofícios pedindo 

providências aos devidos órgãos, visto que todas as irregularidades da área da saúde já 

foram demonstradas nos relatórios. De volta ao discurso, o vereador Jurandy da Cruz 

Carvalho disse saber que duas pessoas foram convidadas a assumir a Secretaria de Saúde e 

não aceitaram em razão da equipe do ex-secretário Marcelo Brito continuar atuando na 

pasta. Depois, agradeceu a Deus pelas chuvas que tem caído na zona rural, apesar das 

dificuldades enfrentadas com as estradas, destacando que a chuva é benéfica para o homem 

e para os animais. Ainda se referindo aos distritos, externou que falta trator, exprimiu que a 

análise do solo não é feita nem pelo estado nem pelo município, bem como não há máquina 

agrícola nem transporte de qualidade, de modo que o edil questionou qual o papel do 

político que não trabalha em prol de resultados. Lembrou a todos que a zona rural produz 

os alimentos que são consumidos na zona urbana, disse que as crianças não desejam 

trabalhar na roça e questionou a política dos governos contra a zona rural. Logo após, o 

parlamentar Jhonatas Lima Monteiro (Liderança da Minoria) discorreu sobre o 

transporte coletivo ao afirmar que este, em Feira de Santana, afetava uma unidade de 

ensino. Destacou que todos aqueles que se preocupavam com o direito à educação 

entendiam o papel transformador desta, bem como entenderiam a necessidade de unir 

forças a fim de garantir o funcionamento efetivo de todas as instituições de ensino. 

Comentou sobre as unidades de ensino que asseguravam a possibilidade de formação 

profissional e mencionou o campus do Instituto Federal da Bahia – IFBA ao ressaltar que, 

apesar de este ter se estabelecido em Feira de Santana há uma década, ainda era 

negligenciado pelo poder público, especialmente no que concernia à infraestrutura 

adequada para seu funcionamento. Registrou que representantes do IFBA entraram em 
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contato consigo para denunciar o fato de a Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito – 

SMTT não ter concedido as devidas respostas acerca da extinção da linha de ônibus que 

possibilitava o deslocamento da comunidade escolar. Frisou que a SMTT não assegurou 

alternativas à comunidade escolar, o que gerou transtornos. Salientou que a extinção da 

linha de ônibus inviabilizava o deslocamento dos estudantes para as aulas que ocorriam 

sobretudo aos sábados e externou que o Governo Municipal não provocava problemas 

apenas em sua própria rede de ensino, mas impedia o funcionamento de instituições 

estaduais e federais. Ressaltou que era inadmissível um órgão público não prestar à 

população os devidos esclarecimentos e enunciou que tal prática era habitual na atual 

gestão municipal. Por fim, destacou que, se necessário for, seguirá à SMTT a fim de 

solicitar os devidos esclarecimentos à comunidade escolar mencionada. Dando 

continuidade, o vereador Luiz Augusto de Jesus (UNIÃO BRASIL e Liderança do 

Governo) registrou que, no último sábado, ocorreu mais uma ação social no bairro 

Conceição II, a qual contou com o apoio de um clínico geral que atendeu cerca de trinta 

pessoas, realizando testes de glicemia e aferição de pressão, de um educador físico que 

realizou atividades e brincadeiras com as crianças e de uma escola com cabeleireiros, 

manicures e massageadores. Destacou que o evento não recebeu apoio da prefeitura 

municipal, mas contou com as presenças do ex-prefeito José Ronaldo de Carvalho, da Sra. 

Liu, representante do atual Prefeito, do Sr. Carlos e do Dr. Celso. Agradeceu à comunidade 

pela participação e demonstrou alegria pela oportunidade de contribuir mais uma vez com o 

citado bairro. Em aparte, o vereador Flávio Arruda Morais parabenizou o orador pela 

realização deste evento e destacou o trabalho do colega nos bairros e distritos durante todo 

o ano. Retomando a palavra, o orador lembrou que, apesar do seu assíduo trabalho junto à 

comunidade, já fora denunciado por duas vezes, no Ministério Público, por apoiar e realizar 

ações dessa natureza, em prol da comunidade. Por fim, lembrou que mesmo antes de ser 

parlamentar, já trabalhava em ações sociais favorecendo os mais carentes. Depois, passou o 

restante do tempo para o vereador José da Costa Correia Filho (Patriota), o qual 

discorreu sobre o policiamento de Jaíba ao dizer que ficou sabendo por policiais militares 

que São Gonçalo receberá dez novas viaturas e que a única viatura de Jaíba não mais 

funcionará no local. Advertiu ao Coronel Lobão que o distrito de Jaíba não pode ficar sem 

viaturas. Apelou para que os deputados da base do Governador eleito conversem e revejam 

a situação. Enfatizou que São Gonçalo deve ter seu policiamento reforçado, mas que Jaíba 

não pode deixar de ser contemplada. Lamentou as dificuldades vivenciadas por todos os 

distritos e lembrou que Jaíba, por fazer entroncamento com o Município de Coração de 

Maira, é rota de fuga de marginais. Em Questão de Ordem, o edil Jurandy da Cruz 
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Carvalho (PL) solicitou a supressão do Grande Expediente nesta sessão, em razão da 

realização de Audiência Pública que ocorrerá em seguida para discutir a Lei Orçamentária 

Anual (LOA) do município, pleito que foi submetido ao plenário e aprovado pela 

unanimidade dos edis presentes. Depois, o parlamentar Ivamberg dos Santos Lima (PT) 

disse que, no dia anterior, assistiu o anúncio de onze secretários que farão parte da gestão 

do futuro Governador Jerônimo Rodrigues. Comentou que dois deles eram feirenses, o que 

lhe deixava alegre, pois Feira de Santana estava sendo valorizada pelo futuro Chefe do 

Poder Executivo Estadual, o qual, além de residir neste município, também exercia a 

docência na Universidade Estadual de Feira de Santana – UEFS. Salientou que o Dr. Felipe 

Freitas assumirá a Secretaria Estadual de Justiça e Direitos Humanos ao mencionar, 

brevemente, a trajetória profissional deste e a sua atuação em movimentos sociais. 

Destacou que, além disso, a Sra. Roberta Santana assumirá, a partir do próximo ano, a 

Secretaria de Saúde da Bahia ao afirmar que esta era mestre em administração pública, bem 

como citar, brevemente, a trajetória profissional desta. Declarou que ambos auxiliarão o 

futuro Governador Jerônimo Rodrigues e garantirão o desenvolvimento deste estado. 

Registrou que sentia-se contemplado com o referido anúncio por entender a importância de 

Feira de Santana ter representantes na gestão estadual. Em seguida, discorreu sobre a 

fiscalização das obras neste município, especificamente aquelas atreladas à Secretaria 

Municipal de Educação ao externar que, na semana anterior, esteve na Escola Municipal 

Diva Matos Portela, a qual, desde o ano de dois mil e dezoito, seguia em processo de 

reforma. Afirmou que deparou-se, inicialmente, com uma placa que não apresentava o 

orçamento previsto da obra e apenas teve conhecimento do valor após dialogar com os 

engenheiros responsáveis, que, na oportunidade, lhe disseram que o valor era de seis 

milhões e novecentos mil reais. Ao finalizar, comunicou que visitará a referida obra 

novamente a fim de fiscalizá-la. Neste momento, o comando da Mesa Diretiva foi 

transferido para a primeira Secretária, vereadora Luciane Aparecida Silva Brito Vieira. 

Dando prosseguimento, o edil Sílvio de Oliveira Dias (PT) parabenizou o colega José da 

Costa Correia Filho pela preocupação proferida em discurso anterior com a segurança, no 

entanto, tranquilizou a todos ao afirmar que a segurança nos distritos é uma prioridade do 

governo do estado, de modo que não haverá retirada de viaturas do distrito de Jaíba, mas 

sim chegarão novas viaturas para São Gonçalo, além de dez para Feira de Santana que 

serão entregues amanhã, destacando que uma delas é blindada, quatro serão usadas na 

ronda escolar, dentre estas, uma nos distritos, e outras cinco em serviços administrativos. 

Destacou que Feira de Santana terá um grande apoio do estado na área de segurança e 

mencionou que estas viaturas foram encaminhadas através da interlocução dos deputados 
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Robinson Almeida e José Cerqueira Neto e de vereadores desta Casa. Depois, disse que 

esteve reunido com a reitoria da Universidade Estadual de Feira de Santana – UEFS na 

semana anterior, oportunidade na qual discutiu à respeito da alocação de emendas para a 

manutenção de projetos da supracitada instituição, dentre eles, a Feira do Livro, a Orquestra 

Musical e a Feira da Agricultura Familiar. O edil destacou que propôs encaminhar emendas 

para dois novos projetos que devem ser implantados, um na área de educação física em que 

estudantes da área atenderão os moradores dos distritos e de bairros periféricos e outro 

voltado à saúde da mulher que será instalado no Centro Social Urbano, através da criação 

de um programa de extensão para esse fim que será benéfico tanto para o curso de medicina 

quanto para toda a comunidade feirense. Por fim, o orador expôs que já houve uma 

interlocução com os deputados José Neto e Robinson Almeida solicitando a aquisição de 

veículo adaptado a fim de que os atendimentos também sejam feitos nos distritos e nos 

bairros periféricos. Na sequência, o primeiro Vice-Presidente, edil Silvio de Oliveira Dias, 

reassumiu o comando da Mesa Diretiva. Na sequência, o vereador Luiz Ferreira Dias 

(Avante), ao longo do seu pronunciamento, protestou veementemente contra a falta de 

médicos e medicamentos nas unidades de saúde do município, bem como contra a falta de 

pagamento dos servidores e das empresas de saúde por parte do Executivo Municipal, razão 

pela qual inquiriu o Prefeito Colbert Martins Filho sobre a destinação dada aos quinhentos e 

oitenta e seis milhões de reais solicitados e devidamente autorizados por esta Casa. 

Finalizando, apelou para que o Executivo Municipal adote de modo breve, as medidas 

necessárias para a resolução do problema, que é prioritário para a população. Ao longo do 

seu pronunciamento, cedeu aparte aos vereadores José Carneiro Rocha e Flávio Arruda 

Morais. Em seguida, o edil Emerson Costa dos Santos (DC) disse que, na última quinta-

feira, ocorreu uma Sessão Solene nesta Casa, às dezenove horas, com o objetivo de 

outorgar o Título de Cidadã Feirense à Sra. Edna Maria Amorim de Queiroz e condecorar 

com a Comenda Maria Quitéria a Sra. Mary Diva Portugal Makhoul, de acordo, 

respectivamente, com os Decretos Legislativos nºs 024 e 026/2022, ambos de sua autoria. 

Destacou o trabalho prestado pelas referidas homenageadas à Associação de Pais e Amigos 

dos Excepcionais – APAE, bem como relatou que, na citada Sessão Solene, foi possível 

enaltecer a atuação de ambas no que concernia à inclusão social e registrar a necessidade de 

o Poder Executivo fomentar políticas públicas. Congratulou os vereadores que estiveram 

presentes na Sessão mencionada, assim como frisou a importância da APAE para a 

sociedade. Em seguida, referiu-se ao pronunciamento feito pelo edil Luiz Augusto de Jesus 

ao externar que este fazia um belo trabalho social no bairro Conceição e relatou que se 

todos os vereadores atuassem, efetivamente, nos bairros feirenses, muitas demandas seriam 
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resolvidas. Externou que, no último sábado, promoveu o evento “Natal Encantado” no 

bairro Queimadinha, através do Projeto “Mãos que Tocam os Corações”. Destacou que este 

atuava no bairro mencionado há cincos anos e comentou que, durante o evento, ocorreu um 

bingo e a encenação do nascimento de Jesus Cristo. Exteriorizou que os vereadores desta 

Casa deveriam apoiar os projetos sociais e discorreu, brevemente, sobre o trabalho prestado 

pelo referido projeto à sociedade feirense. Por fim, congratulou todos os parlamentares que 

promoviam projetos sociais em Feira de Santana. Logo após, o parlamentar Petrônio 

Oliveira Lima (REP) registrou que na noite anterior participou da formatura de alunos do 

Colégio Lázaro dos Santos Ferreira no Conjunto Viveiros, à convite da professora Neuma e 

de diversos estudantes. Mencionou a satisfação dos formandos no momento da formatura, 

destacou que muitos deles são pais e mães de famílias e parabenizou toda a equipe escolar 

pelo trabalhado desenvolvido na unidade. Externou que seu amigo Luciano, mesmo tendo 

dificuldade de locomoção, foi um aluno bem dedicado e assíduo, o que foi mencionado pela 

diretora do colégio. Lembrou que anteriormente o supracitado conjunto não possuía um 

colégio de segundo grau, e hoje, mesmo com todas as necessidades, esta unidade escolar 

está em funcionamento e atende à comunidade. Congratulou a gestão da supracitada escola 

e as famílias dos formandos. Em aparte, o edil Marcos Antonio dos Santos Lima 

mencionou que diversas escolas estão sendo ampliadas e reformadas em Feira de Santana. 

Destacou a necessidade de investimentos na área da cultura e de apoio aos artistas locais no 

Natal, nas festas de largo e dos distritos, na Micareta e no São João. De volta à palavra e 

findando seu pronunciamento, o orador informou que no dia vinte e cinco do mês em curso 

será realizada mais uma edição do Projeto Encantos de Feira – Vozes do Reggae, na praça 

do bairro Tomba, com diversos artistas, para o qual ele cobrou mais apoio do município. 

Em aparte, o parlamentar Marcos Antonio dos Santos Lima informou que na virada de ano 

haverá um evento na Vila Feliz, em Tiquaruçu, e cobrou ao prefeito Colbert Martins da 

Silva Filho que contrate artistas da terra para se apresentarem nesse evento que consta no 

Calendário Oficial do Município. Na sequência, às nove horas e cinquenta e cinco minutos, 

o primeiro Vice-Presidente, edil Silvio de Oliveira Dias, suspendeu a sessão por alguns 

minutos a fim de que a pauta referente à Ordem do Dia fosse distribuída. Reaberta a sessão, 

às nove horas e cinquenta e sete minutos, em decorrência da realização de uma Audiência 

Pública de forma subsequente, o primeiro Vice-Presidente, edil Silvio de Oliveira Dias, 

submeteu à apreciação plenária o encerramento desta sessão, o que foi aprovado por 

unanimidade dos vereadores presentes. Nada mais havendo por tratar, o primeiro Vice-

Presidente, edil Sílvio de Oliveira Dias, declarou encerrada a presente Sessão, às nove 

horas e cinquenta e oito minutos, sendo convocada outra para amanhã, dia vinte e um de 
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dezembro do ano em curso, à hora regimental, com a seguinte pauta: <matérias aptas à 

votação>. Para constar, eu, Jeany Santos de Carvalho Azevêdo, Redatora de Debates, lavrei 

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

 

 


