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Ata da 145ª 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 28 de 

dezembro de 2022. 

 

Aos vinte e oito 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 

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

Legislatura, na qual, à exceção dos parlamentares Edvaldo Lima dos Santos, Emerson 

Costa dos Santos, Eremita Mota de Araújo, Ivamberg dos Santos Lima, Jhonatas Lima 

Monteiro, Jurandy da Cruz Carvalho, Luciane Aparecida Silva Brito Vieira, Luiz Ferreira 

Dias, Josse Paulo Pereira Barbosa, Pedro Cícero Marcenio Silva e Sílvio de Oliveira Dias, 

compareceram os vereadores Fernando Dantas Torres, Flávio Arruda Morais, José Carneiro 

Rocha, José da Costa Correia Filho, José Marques de Messias, Luiz Augusto de Jesus, 

Marcos Antônio dos Santos Lima, Petrônio Oliveira Lima, Ronaldo Almeida Caribé, e 

Valdemir da Silva Santos. Amparado pelo Regimento Interno, o vereador Fernando Dantas 

Torres, Presidente desta Casa, declarou aberta a presente Sessão e solicitou que o edil Luiz 

Augusto de Jesus assumisse a segunda Secretaria, ad hoc, e procedesse à leitura da Ata da 

Sessão anterior, a qual, após leitura, não foi aprovada por falta de quórum. Durante a leitura 

da ata da sessão anterior, o comando da Mesa Diretiva foi transferido para o vereador 

Marcos Antônio dos Santos Lima, ad hoc. Em seguida, o referido edil solicitou ao vereador 

Petrônio Oliveira Lima que assumisse a primeira Secretaria, ad hoc, e procedesse a leitura 

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

<Correspondência: Ofício nº 041/2022, datado de 27 de dezembro do corrente ano, 

assinado pela vereadora Luciane Aparecida Silva Brito Vieira, o qual encaminha atestado 

datado de 26 de dezembro do corrente ano, assinado pela Dra. Eidy Cupertino, Cirurgiã-

Dentista, solicitando afastamento da referida vereadora por três dias a partir da referida data 

devido à realização de tratamento odontológico>. Neste momento, o comando da Mesa 

Diretiva foi transferido para o terceiro Vice-Presidente, edil José Marques de Messias. No 

Horário destinado às Lideranças Partidárias, o vereador Marcos Antônio dos Santos 

Lima (União Brasil) saudou a todos e declarou que infelizmente traz más notícias, pois 

apesar da Embasa já ter ajustado o valor das contas de água em 40%,  agora pretende dar  
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novo ajuste em todo o Estado, com isto, questionou como ficará a vida do trabalhador, pois 

o futuro governo nem começou e já está aumentando tudo. Também destacou que o 

imposto ICMS irá aumentar em torno de 19%. Sobre isto, questionou como ficará a 

população com estes aumentos, destacando que após a pandemia e a guerra na Ucrânia o 

custo de vida da população aumentou ainda mais. Em aparte, o edil Luiz Augusto de Jesus 

(UB) afirmou que o governador aumentou seu salário em 50% e que o salário mínimo 

aumentou em apenas R$ 90 reais. Retomando seu discurso, o orador à tribuna questionou a 

matemática que diz que aumentando o imposto reduzirá a pobreza. Em aparte, o edil 

Valdemir da Silva Santos (PV) afirmou que o ministro da fazenda estava avaliando a 

retirada ou não do imposto sobre a gasolina e que está por vir momentos difíceis para a 

população, destacando que a fila da regulação está cada dia pior. Em Pela Ordem, o edil 

Petrônio Oliveira Lima (Republicanos) passou seu tempo para o orador à tribuna, o qual 

declarou que a gasolina chegou a custar no Estado da Bahia aproximadamente R$ 8 reais e 

com a redução ocasionada pelo governo federal e pelo governo do estado, este através do 

ICMS, passou a custar aproximadamente R$ 5 reais, estando o governo da Bahia pedindo 

ao governo federal que cancele esta redução. Com isto, questionou como ficará a vida da 

população. Acrescentou que foram criados 14 novos ministérios, ou seja, milhões de reais 

liberados para o governo federal, e que após o segundo ano deste governo haverá uma 

grande recessão neste país. Declarou que a cada dia que passa a regulação piora e a 

população sofre mais e mais. Em Pela Ordem, o vereador Valdemir da Silva Santos (PV) 

solicitou liberação da sessão a fim de comparecer ao sepultamento de uma pessoa da sua 

família, o que foi acatado. Em seguida, o vereador Luiz Augusto de Jesus (União Brasil) 

lamentou o fato de não ter quórum para votação das matérias e a possibilidade de 

novamente se iniciar um ano fiscal sem que esta Casa tenha votado o orçamento 

subsequente. Acrescentou que não poderá fazer nenhuma programação com a família, com 

seus filhos, se ausentar da cidade ou viajar. Frisou que durante o ano inteiro está sempre 

correndo atendendo aos seus eleitores, buscando resolver questões nas diversas secretarias 

municipais e quando chega o momento das férias escolares dos seus filhos fica preso nesta 

Casa Legislativa. Enfatizou que nunca aconteceu na história desta Casa da Cidadania a 

ausência de diversos edis nas sessões ordinárias, pois, por ser ordinária era para todos os 

parlamentares estarem presentes.  Orientou os suplentes de vereadores a lerem o Regimento 

Interno desta Casa assim como a Lei Orgânica do Município, pois se assim procedesse 

muitas ausências não estariam ocorrendo. Continuando, declarou que as ausências das 

Sessões Ordinárias teriam que ser justificadas com atestados de saúde. Advertiu que apenas 

dois vereadores apresentaram atestados. Novamente lamentou a falta de quórum para 
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discutir a Lei Orçamentária Anual (LOA), os demais projetos de iniciativa do Executivo 

Municipal e dos demais vereadores. Narrou que a ausência de um orçamento já votado 

provocará atraso na execução das obras planejadas para o exercício de 2023. Atentou que 

os vereadores foram eleitos para discutir os problemas da comunidade e por isso 

comparecem as sessões. Adiantou que no próximo dia 2, a vereadora Eremita Mota de 

Araújo será empossada no cargo de Presidente e espera em Deus que possa conduzir à 

normalidade legislativa, ou seja, a discussão e votação das matérias a seu tempo. Reavivou 

que as sessões só não ocorriam quando acontecia um fato político relevante em Feira de 

Santana no mesmo horário de funcionamento do Plenário, entretanto, tornou-se normal as 

sessões não ocorrerem por falta de quórum. Salientou que doravante só poderá ser discutida 

a LOA (Lei Orçamentária Anual). Por fim, agradeceu a Deus por estar na condição de 

suplente e honrando o compromisso eleitoral. Disse ser o nono vereador mais votado e que 

obteve aproximadamente quatro mil votos. Agradeceu aos seus eleitores da sede e dos 

diversos distritos que lhe confiaram o voto. Acrescentou que muitos tentam desqualificar o 

seu trabalho de vereador e lembrou da sua origem na zona rural no Vale do Jequitinhonha 

em Minas Gerais e da influência do seu avô na sua formação como ser humano. Lembrou 

das dificuldades sofridas por sua família na busca pela sobrevivência e a comercialização 

de produtos agrícolas nos diversos municípios circunvizinhos. Atentou para os desconfortos 

de dormir em colchão de capim, cama de vara, em cômodos de chão batido e no trato com 

os alimentos. Afirmou ter orgulho de ter sido o terceiro vereador mais votado na zona rural 

de Feira de Santana e a satisfação de intermediar as demandas junto aos órgãos públicos. 

Oportunamente, o edil José Marques de Messias, no comando dos trabalhos, parabenizou o 

vereador Luiz Augusto de Jesus pelo trabalho desenvolvido, assim como a todos os 

colegas. Em Pela Ordem, o edil Marcos Antônio dos Santos Lima (União Brasil) solicitou 

constar em ata, em nome da Casa, a passagem do aniversário do Presidente Fernando 

Dantas Torres nesta data. Logo após, o edil José da Costa Correia Filho (Patriota) 

saudou a todos e afirmou que infelizmente mais uma vez o orçamento não será votado até o 

final do ano, solicitando que não se convoque sessão na data de amanhã pra que não aja um 

desgaste dos profissionais envolvidos nesta Casa. Afirmou que existem projetos 

importantes e que não conseguirão ser votados. Solicitou ao Prefeito que rompa seu vínculo 

com a empresa Imaps, a qual não paga seus funcionários regularmente e não cumpre suas 

obrigações. Em aparte, o edil José Carneiro Rocha (MDB) afirmou que a sessão de amanhã 

precisa acontecer, pois é uma sessão ordinária. Já com relação à empresa Imaps, questionou 

por que após a aprovação da suplementação esta não pagou os salários dos servidores, 

assim como declarou que é preciso sair uma nota sobre esta questão, ocorrendo um impasse 
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entre a Prefeitura e a empresa, o que não pode acontecer. Retomando sua fala, o edil 

afirmou que as crianças estão com dificuldades de serem atendidas na policlínica do bairro 

Rua Nova e que está cansado desta situação. Em aparte, o vereador José Carneiro Rocha 

(MDB) declarou que está ocorrendo, neste momento, uma manifestação na porta da 

Prefeitura realizada pelos servidores vinculados ao Imaps. Retomando seu discurso, o 

orador afirmou que é governista, mas não pode aceitar esta situação e questionou onde está 

o dinheiro do Imaps. Afirmou que está com um amigo sofrendo na policlínica sem 

conseguir ser regulado e sugeriu que se pegue os pacientes nas referidas unidades de saúde, 

leve para o HGCA – Hospital Geral Clériston Andrade de ambulância e volte para a 

policlínica, pois o povo não pode ficar sofrendo por não ter vaga no HGCA. Destacou que 

espera que com a nova gestão da vereadora Eremita Mota de Araújo a situação possa 

melhorar. Na sequência, em Pela Ordem, o edil Ronaldo Almeida Caribé (MDB) abdicou 

do seu tempo no Horário das Lideranças. Posteriormente, no Grande Expediente o 

vereador Marcos Antônio dos Santos Lima (UB) agradeceu ao Presidente da mesa a 

oportunidade de concluir seu discurso, discorrendo sobre as empresas terceirizadas que 

prestam serviço ao Município de Feira de Santana, afirmou que o problema não está apenas 

relacionado à falta de pagamento, mas, também, a falta de recolhimento do FGTS, que não 

está sendo realizado pela Imaps e outras empresas que, aparentemente, aguardam ocorrer 

algum problema relacionado à necessidade de afastamento para efetuar o devido 

recolhimento do valor do tributo. Segundo o orador, os edis precisam apresentar um projeto 

de lei que possa auxiliar o Governo a obrigar as empresas, a cada três meses, a apresentar 

certidões de quitação dos tributos, pois somente com uma lei que obrigue as empresas a 

apresentar no setor jurídico da Prefeitura, trimestralmente, a quitação de todos os tributos, a 

situação poderá ser diferente. Continuando, disse ter sido informado que a Casa apresentará 

um projeto intitulado “anticalote”, e que este pode ser uma alternativa relevante para a 

cidade no que diz respeito ao cuidado que se deve ter com o trabalhador de Feira de 

Santana. Em aparte, o vereador Luiz Augusto de Jesus (UB), informou que o referido 

projeto já foi apresentado a Casa e se trata de uma lei já existente na capital, sendo vigente, 

de igual modo, em outras cidades por todo o país. Trata-se de uma lei que traz uma garantia 

ao chefe do Executivo de dispor do recurso – mediante arrecadamento – e pagar, 

diretamente, os servidores que porventura estiverem com os salários atrasados. Portanto, 

trata-se de uma lei que contribuirá com a gestão, esperando que tal projeto seja aprovado 

nesta Casa e sancionado pelo Prefeito, pois é uma lei que garantirá à Prefeitura que os 

funcionários contratados pelas empresas terceirizadas recebam todos os benefícios de 

direito. Neste momento, o terceiro Vice-Presidente, edil José Marques de Messias, 
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comunicou que a sessão seria suspensa por alguns minutos em razão da falta de quórum no 

plenário. Reaberta a sessão, o terceiro Vice-Presidente transferiu a palavra para que o edil 

Marcos Antônio dos Santos Lima prosseguisse com o seu pronunciamento. Continuando, o 

referido edil declarou que o ex-Prefeito José Ronaldo de Carvalho vem andando pela 

cidade, nos distritos, participando de reuniões e de eventos cristãos, e sobre isto, questionou 

o vereador Luiz Augusto de Jesus, que é bem próximo do ex-Prefeito, sobre a possibilidade 

deste ser candidato à prefeitura e, talvez, mudar de partido. Em aparte, o edil citado pelo 

orador afirmou que o vereador Marcos Antônio dos Santos Lima também é próximo do 

Prefeito e não respondeu o questionamento. Na sequência, o edil Luiz Augusto de Jesus 

(UB) afirmou que está dando entrada em um projeto importante, conhecido como “Lei 

Anticalote”, o qual dispõe que o Poder Executivo possa reter parte dos recursos depositados 

para a empresa contratada em um banco afim de que quando esta empresa saia ou rompa o 

contrato não fiquem prejuízos. Discorreu que quando uma empresa ganha uma licitação 

esta deve suprir as despesas durante três meses até que a Prefeitura pague. Com relação à 

questão dos partidos, afirmou que seria interessante criar chapas para que não ocorra o que 

houve na eleição passada, devendo dividir o número de vereadores em cada chapa, pois o 

coeficiente para eleger um vereador é cerca de 15 mil votos e acredita que pode aumentar, 

sendo que 20% de 15 mil é 3 mil votos para eleger um vereador na próxima eleição. Com 

isto, acredita que reduzirá a quantidade de vereadores, pois na última eleição foram quase 

700 candidatos, sendo que muitos estavam concorrendo apenas para prejudicar o vereador 

de determinada região, o que aconteceu com ele, algumas pessoas, inclusive, se 

endividaram para pagar os custos da campanha ou receberam dinheiro para concorrer. 

Declarou que têm muitas pessoas que não gostam do vereador que é ativo na comunidade. 

Em aparte, o edil José Marques de Messias (UB) afirmou que ocorreram situações 

parecidas no distrito de Humildes, pessoas que se candidataram para tirar votos de 

candidatos que têm chance de se eleger. Retomando seu discurso, o orador afirmou que as 

pessoas têm direito de saírem candidatas, mas que às vezes são enganadas de que terão todo 

o suporte, o que nem sempre acontece. Durante o pronunciamento anterior, o comando da 

Mesa Diretiva foi transferido para o Presidente Fernando Dantas Torres e, logo em seguida, 

reassumido pelo terceiro Vice-Presidente, parlamentar José Marques de Messias. Logo 

após, o vereador Fernando Dantas Torres (PSD) parabenizou a todos os vereadores 

presentes na sessão e analisou que lutou muito contra os governistas e hoje está ao lado 

destes querendo votar os projetos em benefício da população feirense. Salientou que querer 

votar a favor das matérias pautadas não significa que está ao lado do prefeito municipal de 

Feira de Santana, Colbert Martins da Silva Filho. Prognosticou que o atual Prefeito vai 
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enfrentar muita chantagem e lembrou que a sua gestão teve a coerência de não aceitar um 

processo de impeachment contra o Prefeito, mas que pessoas que agem com chantagem não 

pensam desta maneira. Aos vereadores governistas presentes, antecipou que terão muito 

trabalho no próximo ano. Ponderou que não está com o prefeito e sabe que a gestão 

municipal precisa melhorar muito, mas sabe também que este foi eleito pelo povo feirense, 

assim como a ex-Presidenta da República, Dilma Roussef, e por isso votou contra o seu 

impeachment. Continuando, declarou que sobre o grupo de vereadores que não veio votar, 

nele está incluso até o professor Jhonatas Lima Monteiro, acrescentando que gostaria que o 

“psolista” estivesse presente para dizer que a sua ausência é uma vergonha, pois, um 

homem que é democrático, que diz que defende a democracia, que defende o debate não 

está vindo para não votar projetos porque sabe que o governo tem a maioria na Casa. 

Analisou que não querem votar as matérias neste ano porque no próximo ano vai ter a 

chantagem e esse ano não tem. Adiantou que no próximo ano vai ter o projeto do 

empréstimo e que em alguns momentos é contra, porém, pregou o debate. Argumentou que 

quando o empréstimo é para o desenvolvimento de Feira de Santana deve ser aprovado e 

debater o montante a ser concedido ao Município. Questionou onde está a democracia do 

PSOL e revelou que lhe telefonaram para saber se estava depressivo por ter sido traído pela 

vereadora Eremita Mota de Araújo e respondeu que está sempre feliz, pois já foi traído 

politicamente por diversas pessoas e não será mais uma que vai lhe deixar depressivo, mas 

a atitude do professor Jhonatas Lima Monteiro lhe deixou revoltado com a política, pois era 

uma pessoa que pregava o debate, tendo o parabenizado diversas vezes, mas faltar às 

sessões em um rodízio combinado o deixou revoltado. Alertou que com cinco faltas 

consecutivas, o parlamentar poderá perder o mandato. Assinalou que as faltas do edil 

Jhonatas Lima Monteiro nas sessões, o deixa revoltado com a política na Bahia e no Brasil. 

Lembrou que o referido vereador disse em discurso que queria debater o Orçamento e 

assim como ele, criticou a administração municipal. Em aparte, o vereador José Carneiro 

Rocha (MDB) parabenizou o vereador Fernando Dantas Torres pela passagem da data 

natalícia e em seguida orientou os suplentes a buscarem as vagas dos titulares quando 

faltarem a cinco Sessões consecutivas ou dez alternadas no mesmo ano legislativo. Ao 

retomar o discurso, o orador Fernando Dantas Torres acrescentou que gostaria das 

presenças dos vereadores de oposição Jhonatas Lima Monteiro, Silvio de Oliveira Dias e 

Ivamberg dos Santos Lima para questionarem as ausências, pois pregam o debate. Mais 

uma vez frisou que os vereadores não querem votar o Orçamento este ano porque no 

próximo terá a chantagem da Presidente, vereadora Eremita Mota de Araújo. Adiantou que 

estará nesta Casa para denunciá-la e levá-la à Justiça. Advertiu que vai fiscalizar os atos da 
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futura Presidenta e usará o Regimento Interno. Destacou que a chantagem não será fácil de 

ser feita, pois com vinte anos de Parlamento conhece um pouco do Regimento. Salientou 

que são vinte anos fiscalizando Presidentes, botando na Justiça e a Justiça determinando o 

que é certo. Lembrou que o edil José Carneiro Rocha comentou sobre o filho da vereadora 

Eremita Mota de Araújo e opinou que este é um lobista, pois vive de lobby. Questionou de 

quem é a iluminação pública de Feira de Santana, assim como questionou quem troca as 

lâmpadas de Feira de Santana. Por fim, cobrou ação do Ministério Público sobre a questão. 

Neste momento, o comando da Mesa Diretiva foi transferido para o Presidente desta Casa, 

edil Fernando Dantas Torres. Em Pela Ordem, o parlamentar José Carneiro Rocha (MDB) 

solicitou constar em ata o questionamento feito pelo edil Fernando Dantas Torres ao final 

do discurso, pois parente de vereador não pode usar tráfico de influência, o que foi 

autorizado pela presidência. Em Pela Ordem, o edil José Marques de Messias (UB) 

solicitou ao presidente Fernando Dantas Torres que registrasse os nomes dos edis que não 

compareceram nesta sessão, momento em que foram citados os nomes dos vereadores 

Edvaldo Lima dos Santos, Emerson Costa dos Santos, Ivamberg dos Santos Lima, Jhonatas 

Lima Monteiro, Jurandy da Cruz Carvalho, Luiz Ferreira Dias, Josse Paulo Pereira 

Barbosa, Pedro Cícero Marcênio Silva, Sílvio de Oliveira Dias, Eremita Mota de Araújo e 

Luciane Aparecida Silva Brito Vieira, na oportunidade foi observado que as duas 

vereadoras supracitadas apresentaram atestado médico. Logo após, o edil Fernando Dantas 

Torres informou que, em razão da falta de quórum para apreciação das matérias, a sessão 

seria encerrada>. Nada mais havendo por tratar, o Presidente desta Casa, edil Fernando 

Dantas Torres declarou encerrada a presente Sessão, às dez horas e vinte e oito minutos, 

sendo convocada outra para a amanhã, dia vinte e nove 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. 

 


