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Ata da 18ª Sessão Ordinária da Câmara 

Municipal de Feira de Santana, Estado da 

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

da 19ª Legislatura, realizada no dia 02 de 

fevereiro de 2023. 

       

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

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

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

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

qual, à exceção dos parlamentares Emerson Costa dos Santos, Flávio Arruda Morais, 

Ivamberg dos Santos Lima, Jhonatas Lima Monteiro, Luciane Aparecida Silva Brito Vieira, 

Pedro Cícero Marcenio Silva, Ronaldo Almeida Caribé, Silvio de Oliveira Dias, Valdemir 

da Silva Santos compareceram os parlamentares Edvaldo Lima dos Santos, Eremita Mota 

de Araújo, Fernando Dantas Torres, José Carneiro Rocha, José Marques de Messias, Josse 

Paulo Pereira Barbosa, Jurandy da Cruz Carvalho, Luiz Augusto de Jesus, Luiz Ferreira 

Dias, Marcos Antonio dos Santos Lima e Petrônio Oliveira Lima. Amparada pelo 

Regimento Interno, a vereadora Eremita Mota de Araújo, Presidente desta Casa, declarou 

aberta a presente Sessão e em seguida solicitou ao parlamentar José Carneiro Rocha, a 

leitura das atas das sessões anteriores. Em Pela Ordem, o vereador Fernando Torres 

lembrou que também faz parte da Mesa Diretora e que, por esse motivo, gostaria de ocupar 

a primeira secretaria e fazer as leituras, o que foi acatado pela Presidente, vereadora 

Eremita Mota. Na sequência, o edil Fernando Torres iniciou a leitura das décima quinta, 

décima sexta e décima sétima atas das sessões ordinárias. Mas, por sentir incômodo na 

garganta, solicitou que fosse dado seguimento por outro edil que compusesse a Mesa 

Diretiva. A vereadora Eremita Mota convocou o edil Edvaldo Lima que continuou a leitura 

das atas supracitadas as quais não foram aprovadas pelo Plenário devido a ausência de 

quórum. Prosseguindo, a Presidente, vereadora Eremita Mota de Araújo, solicitou que o 

primeiro Vice-Presidente, edil Fernando Dantas Torres, ocupasse a primeira Secretaria e 

procedesse a leitura do Expediente do dia que vai a seguir: <Projetos de Decreto 

Legislativo nºs 033, 035 e 044/2023, respectivamente de autoria dos vereadores Ivamberg 

dos Santos Lima, Flávio Arruda Morais e Jurandy da Cruz Carvalho, que, de maneira 

respectiva: “Dispõe sobre a Concessão do Título de Cidadão Feirense ao senhor Jorge 

Fontes da Silva”, “Dispõe sobre a Concessão do Título de Cidadão Feirense ao senhor 
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Junior Carlos Santana Saraiva” e “Dispõe sobre a Concessão do Título de Cidadão Feirense 

ao senhor Mário Augusto Albiani Alves Júnior”.> Prosseguindo, no Horário das 

Lideranças, o vereador Fernando Dantas Torres (PSD) revelou que ontem esteve no seu 

“escritório”, o cafezinho da Copenhague, no Shopping Boulevard, conversando com o edil 

José Carneiro Rocha. Em seguida relatou que uma das suas assessoras recebeu salário de 

apenas R$ 500,00. Interrogou aos repórteres presentes na bancada de imprensa se o 

presidente da República, Luís Inácio Lula da Silva, baixou o salário-mínimo? Relatou que 

não solicitou que as assessoras fossem exoneradas. Atentou que não é jurista e que o grande 

jurista é o gerente da Gerência Legislativa, advogado Eduardo Pimentel, e possivelmente 

entende da área trabalhista. E interrogou se é possível alguém receber menos que o salário-

mínimo nacional? Relatou que os servidores do seu gabinete e dos gabinetes vereadores 

José Carneiro e Flavio Arruda Morais também não receberam o salário integral. Não sabe 

se os assessores do edil José Marques de Messias também não receberam o salário pela 

metade. Pois, trata-se de um paramentar que está lá e cá. Adiantou que não teve medo de 

“peixes” bem maiores e não terá medo dos “peixinhos” pequenos da Casa da Cidadania. 

Disse que não terá medo de alguém cujo filho não a queria como Presidente desta Casa 

Legislativa. Revelou que convenceu o filho para que a mãe fosse Presidente e o presente 

que recebeu foi perseguição, mágoa, maldade. Lembrou que fez um concurso e não 

aconteceu ainda e a Casa já foi para a imprensa para dizer que está errado. Questionou 

como o concurso está errado se ainda não foi feito? Argumentou que estaria errado se eu 

estivesse nomeado os meus irmãos ou irmãos de algum vereador. Revelou que o edil Luiz 

Ferreira Dias lhe abandonou covardemente. Frisou novamente que o vereador Luiz Ferreira 

Dias foi covarde e não foi correto politicamente. Lembrou que política são decisões. Pois, 

já foi convidado para ser ministro de Estado e não aceitou. Mas essa mesma pessoa quando 

estava no poder lhe colocou como Secretário do Estado. Alertou ao edil Luiz Ferreira Dias 

que um homem não pode ser covarde. Pois, os vereadores foram eleitos para defender Feira 

de Santana. Em Pela Ordem, o vereador Luiz Ferreira Dias, informou que cederia o tempo 

do Avante para o tribuno Fernando Dantas Torres, que declinou e alertou a Presidente que 

finalizaria só seu discurso e quando era Presidente nunca cortou o microfone da atual 

Presidente, vereadora Eremita Mota de Araújo. Esta por sua vez alertou que cortaria o som 

do microfone do orador para cumprir o Regimento Interno. O orador lembrou que a 

Presidente não cumpre o Regimento Interno, pois aprovou lei que retirou o reajuste salarial 

dos servidores. O tribuno Fernando Dantas Torres prosseguiu dirigindo-se ao edil Luiz 

Ferreira Dias alertando-o que trato político não se assina. Mas, as partes acreditam na 

palavra de homem. “Eu acreditei na sua palavra e você não foi correto comigo”. Em aparte, 
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o parlamentar Luiz Ferreira Dias disse que é grato pelo gesto de amor por ter lhe abraçado e 

apoiado na sua campanha. Mas, infelizmente não iria para o lado de um prefeito que queria 

lhe retirar o seu mandato. O vereador Fernando Torres observou que não chamou o edil 

Luiz Ferreira Dias para ficar ao lado do prefeito. “Pois, eu também não fui para o lado do 

prefeito” e que lhe chamou para formar um grupo com o parlamentar Flavio Arruda 

Morais. Mas, quando precisou do apoio do edil do Avante não obteve reciprocidade. 

Porém, adiantou que irá para o bloco governista com base em acordos que vai tornar 

público. Por sua vez, o vereador Luiz Ferreira Dias disse que votou nos projetos do prefeito 

que foram destinados a pagar salários atrasados e compra de medicamentos. Mas, o prefeito 

municipal, Colbert Martins da Silva Filho, recebeu o dinheiro e não pagou os salários nem 

o décimo terceiro dos servidores. “Como acompanhar um prefeito desse”, argumentou o 

aparteante. A vereadora Eremita Mota de Araújo informou ao tribuno Fernando Dantas 

Torres que o tempo já tinha esgotado. Este por sua vez retrucou lembrando que teria cinco 

minutos e que não deixaria a tribuna. Em Pela Ordem, o vereador Petrônio Oliviera Lima 

informou à Mesa Diretiva que repassaria o tempo do Republicanos, para o orador Fernando 

Dantas Torres. A Presidente, vereadora Eremita Mota de Araújo, orientou que o tribuno 

teria cinco minutos cedidos pelo edil Petrônio Oliveira Lima. Entretanto, o orador disse que 

não seria uma concessão da Mesa e que deixaria a Tribuna por ter cinco minutos para usar. 

De volta ao uso da palavra o edil Fernando Dantas Torres revelou que a traição do vereador 

Luiz Ferreira Dias foi quando lhe pediu para não votar no Projeto de Lei Ordinária que 

revogava o reajuste dos servidores da Casa da Cidadania e não pediu em nenhum momento 

para que votasse a favor do prefeito Colbert Martins da Silva Filho.  Lembrou ao edil Luiz 

Ferreira Dias que o reajuste visava corrigir anos de inflação que não foram corrigidas neste 

Legislativo. Afirmou que o edil Luiz Ferreira Dias adotou uma decisão em benefício 

próprio. Desafiou alguém a provar que houve erros no Concurso Público proposto pela sua 

gestão. Disse que o Ministério Público exige que se faça concurso e ao mesmo tempo 

permite que um “ato terrorista aconteça nesta Casa”, qual seja, a suspensão do Concurso 

Público da Casa da Cidadania. Revelou que os servidores estão sendo humilhados. Pois, a 

Presidente, vereadora Eremita Mota de Araújo, foi a imprensa afirmar que há funcionários 

ganhando R$ 50 mil. Disse que a Presidente é uma analfabeta e não sabe o que é 

administrar uma Câmara Municipal. Esclareceu que deve ter servidor que no mês de 

dezembro recebeu salário, férias que são ganhos dos servidores. Classificou as declarações 

da Presidente, vereadora Eremita Mota de Araújo, de irresponsáveis. Orientou que a 

vereadora Eremita Mota de Araújo deveria ler mais, estudar mais sobre as finanças da Casa 

da Cidadania. “Peça a seu filho para fazer isso. Pois sei que ele que faz e por sinal mal”, 
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orientou o tribuno Fernando Dantas Torres. Afirmou que gostaria de pagar salários de R$ 

50 mil aos servidores. Pois, merecem. Ao vereador Luiz Ferreira Dias disse que a sua 

indignação é em relação projeto que retirou o reajuste dos salários dos servidores. Pois, o 

edil em questão defendeu os trabalhadores do Shopping Popular e que os funcionários 

efetivos desta Casa também são trabalhadores. Lembrou que gostaria de pagar um abono 

natalino e a vereadora Eremita Mota de Araújo não deixou. Assinalou que não concorda 

com uma lei que retira aumento salarial dos trabalhadores e que os vereadores bateram 

palmas para um absurdo. “É essa a minha insatisfação com você”, disse o orador ao 

vereador Luiz Ferreira Dias. Afirmou que quando apoiou o vereador Luiz Ferreira Dias 

pensava que gostava de trabalhador. Em Pela Ordem, o vereador Josse Paulo Pereira 

Barbosa revelou que ontem estava chegando à Casa da Cidadania e o gerente Legislativo, 

advogado Eduardo Pimental, disse que havia um acordo entre os vereadores para não 

ocorrer a presente Sessão. Talvez por causa da denúncia que fará sobre extorsão e 

corrupção. “Mas, não tem problema não que a sua casa cai na próxima terça-feira”. Quanto 

a condução da Mesa Diretiva, alertou que por ser um colegiado deveria ouvir o primeiro 

Vice e o segundo Vice-Presidente nas decisões. “A senhora está pensando que aqui é a casa 

da senhora, aqui não é a casa da senhora não e nem de Iure. A senhora fez um contrato sem 

ouvir a Mesa, contratou dois escritórios de advogado (sic) por R$ 450 mil”. Acrescentou 

que este Legislativo tem advogados e procuradores e mesmo assim a Presidente contratou 

dois escritórios de advocacia sem consultar a Mesa Diretiva. “A senhora tem que explicar 

para onde vai esse dinheiro. Pois, eu nunca vi gente gostar tanto de dinheiro viu”. Logo 

após, o vereador José Carneiro Rocha (MDB) disse que esta semana começou 

conturbada porque a Presidente desta Casa, vereadora Eremita Mota de Araújo, concedeu 

entrevista ao programa de rádio Acorda Cidade, oportunidade na qual externou que alguns 

servidores deste Poder Legislativo percebiam vencimentos no valor de cinquenta mil reais. 

Afirmou que a referida parlamentar fez um pronunciamento equivocado, pois nenhum 

servidor recebia o valor mencionado, e frisou que, caso houvesse qualquer irregularidade 

nesta Casa, a Presidente tinha o dever de realizar uma sindicância para apurar os fatos. 

Externou que não era cabível se pronunciar na imprensa acerca de fatos sem apresentar as 

devidas provas e reiterou que era necessário ter cautela nos pronunciamentos ao expor que 

os servidores desta Casa possivelmente receberam seus salários juntamente com décimo 

terceiro, licença prêmio, quinquênio e/ou gratificações. Salientou que não houve celeridade 

para nomear os assessores parlamentares e indagou os critérios adotados para nomear 

alguns destes no dia dois (02) e outros no dia vinte (20) do mês anterior. Em aparte, o edil 

Fernando Dantas Torres (PSD) registrou que seguiria ao Ministério Público para denunciar 
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o fato de seus assessores parlamentares terem sido nomeados no dia vinte (20) de janeiro do 

ano em curso. Dando continuidade ao seu pronunciamento, o orador à Tribuna externou 

que a Presidente desta Casa deveria agir de modo justo e democrático, bem como relatou 

que alguns assessores parlamentares receberam menos de quinhentos reais de salário 

porque foram nomeados no último dia vinte (20). Comentou que não poderia se calar diante 

do que ocorria neste Parlamento e destacou que a Presidente ingressou com uma ação no 

Poder Judiciário para impedir que os servidores desta Casa recebessem o abono natalino e o 

reajuste salarial aprovados no ano anterior. Mencionou as Inexigibilidades nºs 001 e 

002/2023, publicadas no Diário Oficial Eletrônico nesta data, as quais, respectivamente, 

versavam sobre a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de 

Consultoria e Assessoria Jurídica, com vistas a representar a Câmara Municipal de Feira de 

Santana/BA, no valor de R$ 225.000,00 (duzentos e vinte e cinco mil reais) e acerca da 

contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Assessoramento 

Técnico Jurídico/Legislativo à Câmara Municipal de Feira de Santana, no valor de R$ 

216.000,00 (duzentos e dezesseis mil reais). Ao concluir seu discurso, registrou que esta 

Casa possuía procuradores competentes, de modo que não havia motivo para contratar 

assessoria jurídica externa.  Logo após, o edil Luiz Augusto de Jesus (UB) lembrou da 

abertura do ano legislativo realizado ontem com a presença do prefeito municipal de Feira 

de Santana, Colbert Martins da Silva Filho, o qual antecipou que enviará para esta Casa 

proposições que beneficiarão a população feirense e espera que os seus pares tenham a 

compreensão de aprovar tais proposituras. Em aparte, o vereador Fernando Dantas Torres, 

dirigindo-se a Presidente, vereadora Eremita Mota de Araújo, alertou que foram demitidos 

um assessor que encontra-se internando no Hospital Geral Clériston Andrade, Elton Chisto 

Planzo e a pastora Suelen que está grávida. Revelou que esta foi chamada para uma 

conversa para que a indenização fosse feita “por fora”. Advertiu a gestora deste Parlamento 

para que não pague “por fora”. Pois, está caracterizado um crime. Frisou que os advogados 

contratados por R$ 450 mil estão orientando muito mal. Alertou novamente que e se assim 

fizer vai processá-la até as últimas instâncias. Prosseguindo, o orador, Luiz Augusto de 

Jesus, pregou a paz nesta Casa Legislativa. Frisou que sempre honra os compromissos 

assumidos. Revelou que ontem esteve no bairro Conceição II acompanhado pelo 

engenheiro de prenome Ianko e com o superintendente de Operações e Manutenção 

(SOMA), João Vianey, para informar os problemas de esgoto pluvial e os respectivos 

projetos para corrigir os transtornos causados à população, a exemplo que está sendo 

executado na rua Colina de Goiás. Pois, neste local as águas invadiam as residências 

causado prejuízos aos moradores. Relatou também a possibilidade de pavimentação de ruas 
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nas localidades Santa Rita, Mantiba e nas ruas Caturama, Maravilha, Maraú, Serra Azul, 

artérias localizadas no bairro Santo Antonio dos Prazeres, assim como artérias localizadas 

no bairro Mangabeira, decorrente de emendas parlamentares do deputado federal José 

Nunes. Acrescentou a construção de uma unidade de Saúde no bairro Conceição. Disse 

esperar que a parceria com o deputado federal Gabriel Nunes prossiga para que mais verbas 

sejam destinadas ao município de Feira de Santana. Na sequência, o parlamentar José da 

Costa Correia Filho (PATRI) mencionou os comentários do radialista Dilton Coutinho no 

programa Acorda Cidade apresentado neste dia ao salientar que o respeitava muito. Em 

aparte, o edil Josse Paulo Pereira Barbosa (PSC) solicitou constar em Ata que, além de si, 

segundo Vice-Presidente desta Casa, os parlamentares Edvaldo Lima dos Santos (MDB) e 

Fernando Dantas Torres (PSD), respectivamente, primeiro Vice-Presidente e terceiro 

Secretário, solicitavam a realização de uma reunião emergencial com os membros da Mesa 

Diretiva para tratar sobre assuntos pertinentes a esta Casa. Por fim, teceu comentários 

críticos à Presidente desta Casa, vereadora Eremita Mota de Araújo. Dando continuidade ao 

seu pronunciamento, o orador à Tribuna externou que, na próxima Sessão Ordinária, 

abordará assuntos polêmicos em seu pronunciamento e, em seguida, mencionou o Sr. 

Gilmar Luiz de Santana, jogador de futebol popularmente conhecido como “Biribinha”, ao 

registrar que o Projeto de Decreto Legislativo nº 001/2023, de sua autoria, tinha por 

objetivo conceder a Comenda Maria Quitéria ao senhor supracitado. Registrou, ainda, que 

apresentou uma Moção de Congratulação ao Hospital da Mulher, o qual, nesta semana, 

completou trinta e um anos de existência e frisou que a senhora Gilberte Lucas, diretora 

Presidente da Fundação Hospitalar de Feira de Santana – FHFS, prestava um excelente 

trabalho no âmbito da Saúde neste município. Referiu-se à empresa Cerqueira Home 

Center ao expor que também elaborou uma Moção para esta, a qual completará cem anos 

de existência neste ano. Em aparte, o edil Fernando Dantas Torres (PSD) antecipou que 

destinará voto favorável ao referido Projeto de Decreto Legislativo. Ao finalizar seu 

discurso, o vereador José da Costa Correia Filho (PATRI) registrou esperar que a 

Presidente desta Casa, vereadora Eremita Mota de Araújo, seguisse o Regimento Interno. 

Continuando, o vereador Edvaldo Lima dos Santos (MDB) começou sua fala pedindo 

que os colegas tenham os ânimos acalmados para continuarem a debater de forma 

civilizada. Mas, para isso teria que contar com a colaboração da Presidente, vereadora 

Eremita Mota de Araújo. O parlamentar enfatizou que se faria necessário a Presidente 

agendar a reunião solicitada anteriormente pelos colegas Josse Paulo Pereira Barbosa e 

Fernando Dantas Torres, para que entrem em comum acordo. Na sequência, a vereadora 

Eremita Mota suspendeu a presente Sessão para que problemas técnicos do som fossem 
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resolvidos. No retorno da Sessão, a vereadora Eremita Mota, em aparte ao tribuno Edvaldo 

Lima dos Santos, o vereador Fernando Dantas Torres, se dirigiu ao orador Edvaldo Lima 

dos Santos e disse que não haveria necessidade dele pedir a intercessão da Presidente, 

vereadora Eremita Mota de Araújo, a favor da reunião, pois a Mesa Diretiva é soberana e a 

reunião já foi acordada entre quatro membros. A vereadora Eremita Mota citou o artigo 68 

do Regimento Interno e disse que não poderia haver mais interrupção que não fosse 

embasada nos termos do artigo supracitado. Em seguida, o edil Fernando Torres ressaltou 

que o advogado Eduardo Pimentel sabe que existe jurisprudência na Casa que diz o 

contrário. Pois, se puxar as atas do mês de novembro de 2022, a vereadora Eremita Mota de 

Araújo pedia vinte vezes em Pela Ordem, na mesma Sessão, então “Vossa Excelência não 

tem moral nenhuma em exigir duas em Pela Ordem”. Continuando o seu discurso, o 

vereador Edvaldo Lima dos Santos discorreu sobre a fala do prefeito municipal de Feira se 

Santana, Colbert Martins da Silva Filho, a respeito da parceria desta Casa Legislativa com a 

Prefeitura Municipal, em prol da melhoria de vida em Feira de Santana e disse que esse é 

seu propósito pessoal desde o início do mandato. Na sequência, disse não entender ao ver 

nas mídias de Feira de Santana que ele agora seria aliado do prefeito, ressaltou que sempre 

foi da base do governo, mas que não se eximia de falar quando houvesse algo que 

discordasse. Em Pela Ordem, o parlamentar José Carneiro Rocha, solicitou que ao término 

desta Sessão fosse observado um minuto de silêncio em respeito ao passamento do senhor 

Raimundo Ferreira Ramos, conhecido como “Mundinho”, ex-goleiro do Fluminense de 

Feira de Santana, bem como da jornalista da Rede Globo de Televisão, Glória Maria, que 

faleceram recentemente. Também em Pela Ordem, o edil Luiz Augusto de Jesus, solicitou 

que ao término desta Sessão também fosse observado um minuto de silêncio em respeito ao 

falecimento da enfermeira Rosangela Santos Geraldis, moradora do Alto do Papagaio, 

funcionária do município de Feira de Santana que fazia um trabalho relevante. Em Pela 

Ordem, o vereador Edvaldo Lima dos Santos apelou à Presidente, vereadora Eremita Mota 

de Araújo, para que a Casa da Cidadania tenha paz e que a como âncora deste Parlamento 

agende uma reunião. Durante o Grande Expediente, o primeiro orador foi o parlamentar 

José Marques de Messias que assinalou que agradeceria ao prefeito municipal Colbert 

Martins da Silva Filho e do superintendente de Operações e Manutenção (SOMA), 

engenheiro João Vianey, entretanto concedeu um aparte estendido ao edil Fernando Dantas 

Torres que ao dirigir-se ao vereador Edvaldo Lima dos Santos interrogou se estava com 

saudade da sua Presidência? Pois, veria muito mais desastres. Conclamou os vereadores 

olharem para os assessores que receberam o salário recentemente. Disse que não tem esse 

merecimento. Mas que nas redes sociais, mesmo sem merecimento virou um “Lula” com o 
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povo dizendo volta Fernando. Disse que em resposta afirmou que não voltaria, mas que iria 

interditar o mandato da atual Presidência. Pois, o erário público está sendo muito 

maltratado. Lembrou que a atual Presidente retirou dos servidores efetivos, o reajuste 

inflacionário pago na folha do mês de dezembro. Assinalou que a revogação do reajuste 

salarial configura um contrassenso. Interrogou “cadê o Ministério Público”. Pois, enganou 

alguns vereadores como o edil Luiz Ferreira Dias. “Ou ele é muito dissimulado ou foi 

enganado”. Pois, dois dias depois que aprovou a revogação do reajuste aos servidores, com 

a mesma caneta cria dezoito (18) cargos para dar a quem ela quer. Agradeceu as orações de 

uma pastora presente no Plenário. Advertiu que ainda hoje, os vereadores José Carneiro 

Rocha e Josse Paulo Pereira Barbosa revelaram que a Presidente, vereadora Eremita Mota 

de Araújo, contratou dois escritórios de advocacia por R$ 400 mil. Confessou que tanto ele 

quanto o ex-Presidente, José Carneiro, contrataram escritórios de advocacia. Mas, os 

valores foram bem menores. Afirmou concordar com o edil Josse Paulo Pereira Barbosa de 

que se trata de “caso de polícia”. Aos assessores e servidores disse esperar que fizessem 

uma greve a qual ajudaria. Mas, aceitaram uma barbárie de tamanho escalabro. Revelou 

que nem mesmo o filho da Presidente, a queria no cargo. Pois, “sabe que é louca” e que 

teve que convencer o filho da “totalmente ingrata” e é por isso que o ex-prefeito de Feira de 

Santana, José Ronaldo de Carvalho, não gosta da Presidente e estava certo e eu não sabia. 

O aparteante disse que a Presidente pode fazer o que quiser com ele. Inclusive denunciá-lo, 

mas não atingisse os pobres coitados. Voltou a afirmar que nunca teve medo de “peixes” 

grandes, bem maiores e que a vereadora Eremita Mota é “peixe” pequenininho. Revelou 

que está chateado com os servidores Iramar Nascimento Vieira e José Joaquim de Oliveira 

Neto por não terem organizado uma paralisação dos funcionários desta Casa. Pois, é uma 

ilegalidade e uma retirada de direitos. Frisou que no mês passado, a Presidente trouxe um 

advogado analfabeto de fora igual a ela quando nesta Casa tem um bom advogado, Eduardo 

Pimentel, que está de cara fechada para ele. “Você (Eduardo Pimentel) está puxando o saco 

dela agora”. Acrescentou que pode ter todos os defeitos da vida, mas é grato e nunca na 

vida vai dizer que Eduardo Pimentel é um mal advogado. Porém, mal é esse que estão 

pagando R$ 400 mil para roubar a metade do dinheiro. Prosseguindo, o edil Edvaldo Lima 

dos Santos disse ter respeito aos profissionais de imprensa que publicaram algumas 

matérias afirmando que teria voltado ao governo municipal. Entretanto, afirmou que 

sempre foi da base do governo como vereador. Em aparte, o vereador Josse Paulo Pereira 

Barbosa disse que a Presidente, vereadora Eremita Mota Araújo, recorreu ao ex-vereador 

Roberto Luís da Silva Tourinho para tirá-la do buraco infernal ao qual ela colocou a Casa 

Legislativa feirense. Mas, recomendou que o ex-vereador não revirasse o angu, pois tem 
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muito lixo e coisas ruins. Pois, não adiante recorrer ao ex-vereador para encobrir os erros 

da atual gestão e tentar calar a boca dele e dos colegas Fernando Dantas Torres e Edvaldo 

Lima dos Santos. Em aparte, o parlamentar Fernando Dantas Torres alertou que a sua boca 

só quem cala é Jesus e sua mãe. Porém, conhece o ex-vereador Roberto Tourinho que é um 

homem de bem e que esse papel é para alguém sórdido, tipo da vereadora traidora e que 

não considera ninguém. Assinalou que pela primeira vez está concordando plenamente com 

o ex-prefeito José Ronaldo de Carvalho, “essa mulher não presta”. Prosseguindo, o orador 

Edvaldo Lima dos Santos salientou ter profunda gratidão ao ex-vereador Roberto Tourinho, 

ex-procurador do Município com destacada competência. Acrescentou que aprendeu muito 

Roberto Tourinho. Logo após, afirmou que nunca saiu da base do governo e sempre que 

discursava salientava a sua condição de governista e desta maneira continuará.  Pois, 

permanecerá fazendo intervenções críticas do mesmo jeito que sempre fez. Afirmou que 

não procede a informação de que voltou a base do governo. Pois, sempre vota em projetos 

em defesa da população feirense e a crítica construtiva é salutar para o governo. Advertiu 

que é do MDB e o governo é deste partido que ajudou a vencer as eleições. Revelou que a 

ajuda governamental já chegou ao bairro Tomba via Superintendência de Operações e 

Manutenções (SOMA) nas ruas Gêmeos, Coríntios e Olney São Paulo. Agradeceu ao 

prefeito Colbert Martins da Silva Filho que foi ao local e autorizou ao superintendente João 

Vianey executar as intervenções nos referidos locais.  Frisou que as obras de requalificação 

da praça do Mercado do bairro Tomba e disse esperar que os comerciantes recebam 

barracas novas. Assinalou desejar que as melhorias cheguem à rua Itabapuã. Solicitou que 

seja realizada uma limpeza pública no bairro Tomba. Em Pela Ordem, o vereador Jurandy 

da Cruz Carvalho disse que estava em reunião com o secretário municipal de Planejamento, 

professor Carlos Brito, e gostaria de autorização para retornar à Secretaria Municipal de 

Planejamento para concluir os trabalhos do Orçamento Municipal. Passando para a horário 

da Ordem do Dia, a Presidente da Câmara, parlamentar Eremita Mota de Araújo, procedeu 

uma chamada nominal para verificação de quórum, quando foi verificada as ausências dos 

seguintes parlamentares Emerson Costa dos Santos (DC), Flávio Arruda Morais (PSB), 

Ivamberg dos Santos Lima (PT), Jhonatas Lima Monteiro (PSOL), Jurandy da Cruz 

Carvalho (PL), Luciane Aparecida Silva Brito (MDB), Luiz Ferreira Dias (Avante), Pedro 

Cícero Marcenio Silva (Cidadania), Ronaldo Almeida Caribé (MDB), Silvio de Oliveira 

Dias (PT) e Valdemir da Silva Santos (PV). Em Pela Ordem, o vereador José Carneiro 

Rocha questionou se haveria matéria pautadas para a Ordem do Dia? Pois regimentalmente 

a pauta da Sessão seguinte tem que ser antecipada na sessão anterior. A Presidente disse 

que vai providenciar que este dispositivo seja comprido. Para finalizar, a Presidente da 
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Casa anunciou Comissões Especiais para Análise de Honrarias compostas pelos seguintes 

vereadores: Flávio Arruda Morais, Jhonatas Lima Monteiro e Jurandy da Cruz Carvalho, 

para exarar pareceres aos Projetos de Decreto Legislativo nº 033, 041 e 052/2022; Edvaldo 

Lima dos Santos, Emerson Costa e José Carneiro Rocha; Projetos de Decreto Legislativo 

nºs 035, 036 e 053/2022; Luciane Aparecida Silva Vieira, Luiz Augusto de Jesus e Pedro 

Cícero Marcênio da Silva; Projetos de Decretos Legislativo nº 044, 048 e 054/2022; Silvio 

de Oliveira Dias, Marcos Antonio dos Santos Lima e Ivamberg dos Santos, Projetos de 

Decretos Legislativo nº 046, 047, 049 e 051/2022. Nada mais havendo por tratar, a 

Presidente Eremita Mota de Araújo declarou encerrada a presente Sessão, às dez horas e 

trinta minutos, sendo convocada outra para terça-feira, dia sete de janeiro do ano em curso, 

à hora regimental, com a seguinte pauta: < matérias aptas à votação>. 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.      


