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Ata da 146ª 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 29 de 

dezembro de 2022. 

 

Aos vinte e nove 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 trigésima  

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

Legislatura, na qual, com exceção dos vereadores 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, Ronaldo Almeida Caribé, 

Sílvio de Oliveira Dias e Valdemir da Silva Santos, 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 e 

Petrônio Oliveira Lima. Amparado pelo Regimento Interno, o vereador Fernando Dantas 

Torres, Presidente desta Casa, declarou aberta a presente Sessão quando, em Pela Ordem, 

o edil José Carneiro Rocha (MDB) afirmou que houve um boicote generalizado para que as 

sessões não acontecessem nos últimos dias. Desta forma, solicitou ao Presidente que fosse 

apreciada a possibilidade de supressão do Horário das Lideranças e do Grande Expediente 

para que, logo em seguida, a sessão fosse encerrada. Por conseguinte, o Presidente 

Fernando Dantas Torres solicitou ao vereador Marcos Antônio dos Santos Lima que 

assumisse a segunda Secretaria, ad hoc, e processe à leitura da Ata da Sessão anterior, que 

foi submetita à apreciação plenária sem, no entanto, ser aprovada por falta de quórun. Em 

seguida, solicitou do primeiro Secretário, o vereador José Carneiro Rocha, ad hoc, que 

realizasse a leitura das matérias previamente constantes para o Expediente do dia, como 

segue: <Projeto de Decreto Legislativo nº 54/2022, de iniciativa do edil Marcos Antonio 

dos Santos Lima, que “Dispõe sobre a concessão do título de Cidadão Feirense ao Sr. 

Ricardo Maia Chaves de Souza, e dá outras providências”. Indicações nºs 1.451 e 

1.452/2022, ambos de autoria do vereador José da Costa Correia Filho>. Oportunamente, o 

Presidente desta Casa, edil Fernando Dantas Torres, considerou a solicitação do vereador 

José Carneiro Rocha, contudo, afirmou que por se tratar da última sessão do ano, é 

importante a realização do Horário das Lideranças para que os vereadores possam expor 



 

 

 

 

 
 

Feira de Santana 

CÂMARA  MUNICIPAL 
  Casa da Cidadania 

  

1319 

 

RD 2022146 

suas considerações. No Horário das Lideranças Partidárias, o parlamentar Marcos 

Antônio dos Santos Lima (UB) saudou o Presidente e demais vereadores. Desejou, no 

encerramento dos trabalhos legislativos no ano de dois mil e vinte e dois, agradecer a Deus 

a aoportunidade de haver rotornado à Casa e prestar, mais uma vez, um bom trabalho ao 

povo de Feira de Santana, que lhe concedeu o mandato no presente ano, mediane uma 

expressiva votação, totalizando três mil, setecentos e setenta e seis votos. Agradeceu a 

oportunidade de retornar à Casa do Povo, mesmo na condição de suplente. De igual modo, 

agradeceu ao Prefeito Colbert Martins da Silva não apenas por todo o apoio prestado, mas 

por haver conduzido o vereador Pedro Américo à Secretaria, dando-lhe a oportunidade de 

exercer o atual mandato. Afirmou ainda que realiza seu trabalho com muito prazer e 

dedicação, pois tem respeito pela cidade de e pelos eleitores que, saindo de suas 

residências, dirigiram-se às urnas e depositaram o voto no número que representou o seu 

nome. Assim, agradeceu ao povo feirense pela confiança. Disse dedicar-se diariamente em 

prol do bom serviço para que possa ter a dignidade de, com a cabeça erguida, representar a 

cidade. Por fim, agradeceu à sua família, seus assessores, amigos pessoais e demais 

colaboradores, sempre confiantes no seu trabalho. Garantiu que continuará a lutar e dedicar 

sua vida a Feira de Santana, pois ama a cidade e por ela nutre a satisfação de servir como 

parlamentar, desejando ao povo um feliz ano novo, com uma vida cada vez melhor. 

Prosseguindo a sessão, o vereador José Marques de Messias (UB), após saudar os 

presentes, mostrou-se esperençoso de que seu neto, o João Vitor, torne-se vereador, 

revelando seu desejo de que, caso o garoto já tivesse alcançado a idade necesséria, seria, em 

2024, candidato a uma das cadeiras do parlamento. Acrescentou que o ex-prefeito José 

Ronaldo de Carvalho gosta muito do João Vitor, assim como o próprio Presidente, o edil 

Fernando Dantas Torres. Em seguida, agradeceu aos eleitores e as lideranças das diversas 

comunidades que depositaram voto e confiança em seu mandato. Adiantou que irá o mais 

breve possível à localidade Terra Dura para visitar os moradores. Agradeceu o apoio do 

Prefeito Municipal de Feira de Santana, Colbert Martins da Silva Filho. Ao Presidente da 

Casa, apelou para que permaneça na Casa. Lopo após, agradeceu ao superintendente de 

Manutenção e Operação, o engenheiro João Vianey, ao Deputado Federal José Nunes, pela 

parceria com o prefeito de Feira de Santana, pois carreou emendas parlamentares para o 

distrito de Humildes, assim como ao filho do parlamentar, deputado federal eleito Gabriel 

Nunes. Disse que novas emendas parlamentares serão destinadas aos moradores do distrito 

de Humildes e agradeceu o apoio do senador Otto Alencar e do ex-prefeito José Ronaldo de 

Carvalho. Revelou que o Prefeito está cumprindo os acordos de campanha, dando como 

exemplo a construção da praça da sede do distrito de Humildes, além da pavimentação de 
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diversas vias arteriais nas localidades de Terra Dura, Lagoa do Mendes, Caetano e Rocinha. 

Desejou que o ano vindouro seja de vitórias para todos. Disse que tem a alcunha de “Zé 

Pidão”, pois não tem vergonha de solicitar benefícios para as comunidades pelas quais 

decidiu representar. Por fim, agradeceu o apoio dos padres Miguel e Wilson, atuantes na 

Paroquia Nossa Senhora Mãe dos Humildes. Mencionou o apoio do seu compadre 

Cristiano, morador da localidade Escoval. Também agradeceu aos pastores evangélicos 

com quem esteve junto durane o mandato. Enalteceu o povo do distrito de Humildes que 

solicita benefícios coletivos. Salientou que na condição de vereador não realiaza obras, 

apenas solicita ao prefeito que as execute. Confessou que desejava realizar o “Natal 

Encantado” na sede do distrito de Humildes, mas infelizmente o prefeito vetou a iniciativa. 

Entretanto, afirmou está muito feliz com a parceria com o Prefeito Colbert Martins da Silva 

Filho. Durante o pronunciamento do orador à tribuna, o comando da Mesa Diretiva foi 

transferido para o vereador Marcos Antônio dos Santos Lima, ad hoc. Prosseguindo o 

Horário das Lideranças, o parlamentar Luiz Augusto de Jesus (União Brasil), após 

saudar a todos, agradeceu a Deus por tudo o que tem acontecido em sua vida, inclusive pela 

derrota nas últimas eleições para as quais concorreu para deputado estadual, informando 

que recebeu cerca de nove mil votos. Lembrou ainda que no último pleito para vereador 

recebeu três mil, novecentos e vinte votos, mas ficou na suplência, em razão de uma 

mudança no processo eleitoral aprovada pelos deputados. Afirmou que obteve mais votos 

do que doze edis eleitos, sendo o nono mais votado em Feira de Santana, congratulando o 

Prefeito Colbert Martins da Silva Filho por ter honrado o compromisso firmado com o 

partido de nomear dois parlamentares eleitos para secretarias e, consequentemente, ceder 

espaço para dois suplentes. Agradeceu à vereadora licenciada Gerusa Maria Bastos Silva 

Sampaio por ter atendido a indicação do prefeito municipal de assumir a Secretaria da 

Mulher, concedendo a vaga nesta Câmara para ele. Depois, agradeceu à sua família e 

desculpou-se com seus filhos por não estar aproveitando o tempo das suas férias (dos 

garotos) em razão da não votação do orçamento que acarretou a continuação do período 

ordinário e a impossibilidade de recesso. Elogiou a imprensa pela cobertura que faz das 

sessões, inclusive pelas críticas que servem como incentivo para que a Casa busque 

melhorias. Congratulou sua assessoria pelo apoio, seus amigos, bem como os moradores 

dos bairros e distritos de Feira de Santana, destacando a quantidade expressiva de votos que 

obteve em determinados locais. Por fim, desejou um feliz ano novo a todos e afirmou que 

seu trabalho continuará no ano de dois mil e vinte e três. Em seguida, o vereador Petrônio 

Oliveira Lima (Republicanos) cumprimentou o Presidente e demais parlamentares, além 

do público presente na galeria, a imprensa e o seu amigo Elias Lúcio. Disse subir à tribuna 
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com o intuito de agradecer, em primeiro lugar, a Deus – de todos o sustentáculo –, que 

possibilitou ser dois mil e vinte e dois um ano de  realizações e de paz. Agradeceu à sua 

família, que sempre lhe presta suporte, acreditando no seu trabalho, sendo uma das peças 

fundamentais para que chegasse onde está. Agradeceu, também, à toda família republicana, 

ao secretário Eli Riberiro, ao deputado José de Arimateia, ao deputado Márcio Marinho; ao 

Prefeito e ao vice-Prefeito Fernando de Fabinho; ao ex-prefeito José Ronaldo de Carvalho, 

ao lado de quem, por mais de vinte anos, caminha no cenário político, mesmo nos 

bastidores. Agradece a todos os eleitores que nele confiaram, para que realizasse um 

trabalho com muita decência, fazendo juz ao que propusera à Casa na ocasição em que 

afirmou que seria a voz da comunidade, dispondo no parlamento de vez e voz ao buscar e 

trazer benefícios para a cidade, contribuindo com o seu desenvolvimento jundo ao Poder 

Executivo. Deseja, portanto, à toda família feirense um feliz ano novo e que Deus possa 

prover-lhes paz, saúde e felicidade, realizando assim todos os projetos e sonhos de cada 

cidadão. Agradece também aos amigos que fez na Casa, por quem nutre sincera amizade. 

Relatou que sempre empressou humildade diante de uma dúvida, buscando aconselhar-se 

com os mais experientes, para jamais adotar atitudes imróprias. Afirmou ter acertado em 

muitas  de suas decisões e agradeceu, uma vez mais, à Prefeitura e seus secretários, por 

haver atendido a diversas solicitações e reivindicações das comunidades representadas. 

Posteriormente, o edil José da Costa Correia Filho (Patriota) agradeceu a presença dos 

profissionais de imprensa que estão cobrindo a presente Sessão, mesmo sabendo que o 

Plenário está esvazio. Agradeceu a Deus, aos seus assessores, eleitores e aos familiares que 

lhes dão ajuda e proteção nos momentos de bondade, de erros e dificuldades. Disse que 

precisará de muita força para enfrentar o próximo ano legislativo e, em nome do vereador 

José Carneiro Rocha, congratulou os demais parlamentares. Rememorou que em alguns 

momentos ocorreram fortes embates, porém ressaltou que são disputas políticas salutares. 

Solicitou que o Presidente faça parte da próxima Mesa Diretiva. Informou que vai continuar 

defendendo o governo Colbert Martins da Silva Filho, ao qual ajudou a eleger. Revelou que 

somente aopiará o próximo candidato a prefeito de Feira de Santana, após uma conversa 

“cara-a-cara”. Revelou, mais uma vez, que foi traído e só Deus sabe o que está passando e 

que a partir de agora pensará na sua reeleição. Agradeceu aos mil, quatrocente e setenta e 

dois votos. Disse que algumas pessoas tentaram prejudicar o partido Patriota, mas ao 

contrário do que pensavam, não contou com verba partidária, angariando as eleições com 

parcos recursos. Assinalou que foi perseverante e retornou à Casa. Constatou que o grupo 

político ao qual pertence está se desmanchando e ficará aguardando a melhor proposta para 

poder posicionar-se. Desejou pleno êxito aos funcionários desta Casa Legislativa, com os 
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quais tem boa convivência. Desejou que sejam mais felizes a cada dia. Disse que deseja 

uma reeleição com maior independência para que busque melhorias para Feira de Santana. 

Ensejou um feliz ano novo para todos e enfatizou que “sozinho ninguém é capaz”. Depois 

de cumprimentar a todos, o vereador Fernando Dantas Torres (PSD) disse que seu 

mandato como presidente desta Casa está chegando ao final e que em breve um quadro com 

sua foto será afixado na parede da galeria junto ao de outros ex-presidentes. Agradeceu a 

todos, especialmente aos servidores efetivos e comissionados. Externou que se sente 

honrado por ter presidido esta Casa e ter feito vários amigos. Informou que continuará 

ajudando a cidade de Feira de Santana da melhor forma possível. Congratulou a Assessoria 

de Comunicação – ASCOM pela divulgação dos trabalhos realizados. Agradeceu aos 

colegas, tanto os governistas quanto os de oposição, à imprensa e aos assessores. Destacou 

que a imprensa e os assessores são responsáveis por fazer o trabalho da Câmara ser 

conhecido na sociedade. Disse que gostou de ter presidido este Parlamento, mas não se 

candidatou à reeleição, pois preferiu dar oportunidade para que outros edis concorressem e 

fossem eleitos para o próximo biênio, como a vereadora Eremita Mota de Araújo. 

Conclamou os colegas a continuarem trabalhando em prol da cidade, principalmente em 

defesa dos menos favorecidos. Disse que no dia anterior recebeu uma mensagem através do 

aplicativo whatsapp, na qual seu desempenho como presidente foi elogiado. Disse ter 

agradecido, mas destacou que é sua obrigação defender os menos favorecidos. Por fim, 

informou que continuará fazendo o melhor pelo município. Agradeceu novamente a todos e 

desejou um feliz ano novo. Neste momento, o comando da Mesa Diretiva foi reassumido 

pelo Presidente desta Casa, edil Fernando Dantas Torres. Em Pela Ordem, o vereador Luiz 

Augusto de Jesus (UB) solicitou que constasse em ata o nome dos edis presentes e ausentes 

nesta sessão, pedido reforçado pelo vereador José Marques de Messias. Em seguida, o 

vereador Fernando Dantas Torres citou o nome dos edis presentes, sendo eles: Flávio 

Arruda Morais, Fernando Dantas Torres, José Carneiro Rocha, Luiz Augusto de Jesus, 

Marcos Antônio dos Santos Lima, José Marques de Messias, José da Costa Correia Filho e 

Petrônio Oliveira Lima. Logo após, o Presidente discorreu que está ocorrendo uma 

“pandemia” nesta Casa Legislativa, pois existem mais de sete vereadores doentes, 

acrescentando que acabou de receber o atestado médico do vereador Edvaldo Lima dos 

Santos. Por fim, ressaltou que a referida situação é digna de investigação. Logo após, o 

vereador Emerson Costa dos Santos (PSB), ao subir à tibuna, saudou o Presidente e 

demais vereadores, destacando a presença da impensa, nas figuras de Elias Lúcio, PJ, 

Clóves e Flamario Mendes, sempre presentes, ao contrário de muitos vereadores que têm, 

ultimamente, faltado à sessões. Agradeceu a sua assessoria e ao seu suplente e às pessoas 
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presentes na galeria. Por se tratar da última sessão ordinária, agradece a Deus e reconhece 

que foi um ano de muito trabalho, de muita luta, no qual cumpriu suas promessas de 

camapanha, mantendo-se com a cabeça erguida por produzir e fazer a diferença através da 

política. Parabenizou o deputado Ângelo Almeida, empossado como Secretário de 

Desenvolvimento Econômico, além do Presidente Fernando Dantas Torres. Agradeceu 

ainda a todos os vereadores e, mais uma vez, ao Presidente Fernando Dantas Torres que, na 

sua opinião, fez um trabalho impecável como Presidente da Câmara de Feira de Santana. 

Segundo o parlamentar, foi um dos poucos presidentes – sem desmerecer aos anteriores – 

que realmente economizou recursos, devolvendo-os à Prefeitura. Destacou ainda seu perfil 

imparcial como condutor da Casa, agindo sempre na defesa dos mais necessitados, dando 

voz a todos que buscaram a tribuna livre, sendo merecedor das mais sinceras 

congratulações. Afirma o orador que sentirá por não ter o atual Presidente no comando dos 

trabalhos legislativos no ano seguinte, mantendo-se esperançoso pelo seu mais breve 

retorno, pois a Casa precisa de perfis como o seu. Ao finalizar, o orador deseja a todos um 

feliz ano novo, mais leve, mais calmo. Em seguida, o Presidente Fernando Dantas Torres 

solicitou que o edil José Carneiro Rocha assumisse a primeira Secretaria, ad hoc, e 

procedesse à leitura do atestado médico do edil Edvaldo Lima dos Santos, o qual solicita 

afastamento do referido edil, por motivo de doença, pelo prazo de cinco dias a partir do dia 

26 de dezembro do corrente ano, assinado pela Dra. Rafaela L. Vaccarezza. Para constar, 

eu, Rubem José Seixas Cardoso Filho, Redator de Debates, lavrei a presente ata que segue à 

apreciação plenária, na forma regimental. Nada mais havendo por tratar, o Presidente desta 

Casa, vereador Fernando Dantas Torres, declarou encerrada a presente Sessão, às doze 

horas e vinte e oito minutos, sendo convocada outra para terça-feira, 03 de janeiro de 2023, 

à hora regimental, também lembrou a todos que na segunda-feira, 02 de janeiro de 2023, 

ocorreria uma Sessão Solene para a posse da nova Mesa Diretiva – Biênio 2023/2024, 

referente à 1ª Etapa, do 3º Período, da 19ª Legislatura. 

 


