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Ata da 69ª Sessão Ordinária da Câmara 

Municipal de Feira de Santana, Estado da 

Bahia, referente à 2ª Etapa, do 1º Período, 

da 19ª Legislatura, realizada no dia 12 de 

agosto de 2021. 

 

Aos doze dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um, 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 sexagésima nona Sessão 

Ordinária, referente à segunda Etapa, do primeiro Período, da décima nona Legislatura, na 

qual compareceram os vereadores Edvaldo Lima dos Santos, Emerson Costa dos Santos, 

Eremita Mota de Araújo, Fabiano Nascimento de Souza, Fernando Dantas Torres, Flávio 

Arruda Morais, Ivamberg dos Santos Lima, Jhonatas Lima Monteiro, José da Costa Correia 

Filho, José Marques de Messias, Josse Paulo Pereira Barbosa, Jurandy da Cruz Carvalho, 

Luciane Aparecida Silva Brito Vieira, Luiz Augusto de Jesus, Luiz Ferreira Dias, Pedro 

Américo de Santana Silva Lopes, Pedro Cícero Marcenio Silva, Petrônio Oliveira Lima, 

Ronaldo Almeida Caribé, Sílvio de Oliveira Dias e Valdemir da Silva Santos. Amparado 

pelo Regimento Interno, o primeiro Vice-Presidente deste Legislativo, edil Sílvio de 

Oliveira Dias, declarou aberta a presente Sessão e solicitou a segunda Secretária, vereadora 

Eremita Mota de Araújo, proceder a leitura da Ata da Sessão anterior que após ser 

submetida a apreciação do Plenário, foi aprovada pela unanimidade dos vereadores 

presentes. Prosseguindo, o Vice-Presidente solicitou que o parlamentar Ivamberg dos 

Santos Lima, ocupasse a primeira Secretaria “ad hoc”, bem como procedesse a leitura das 

matérias previamente constantes para o Expediente do dia, que vão a seguir: <Projeto de 

Lei Ordinária n/nº 127/2021, de autoria do vereador Flávio Arruda Morais, que: “Proíbe o 

uso de chicote ou qualquer instrumento para açoitar os animais usados em veículos de 

tração animal na coleta de materiais, no Município de Feira de Santana”. Pareceres 

exarados pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR), de nºs 130, 131, 133, 

139, 140 e 179/2021, todos opinando favoravelmente, respectivamente, a Emenda nº 

01/2021 ao Projeto de Lei Ordinária nº 018/2021, de autoria do vereador Pedro Cícero 

Marcenio Silva; ao Projeto de Resolução nº 741/2021, de lavra do vereador José da Costa 

Correia Filho; ao Projeto de Lei Ordinária nº 100/2021, de iniciativa da parlamentar 

Luciane Aparecida Silva Brito Vieira; a Emenda nº 001/2021 ao Projeto de Lei Ordinária nº 

075/2021, de autoria do edil Pedro Américo Santana Silva Lopes; a Emenda nº 001/2021 ao 
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Projeto de Lei Ordinária nº 048/2021, de lavra do vereador Pedro Américo Santana Silva 

Lopes e ao Projeto de Lei Ordinária nº 111/2021, de iniciativa do parlamentar Pedro Cícero 

Marcenio Silva. Pareceres exarados pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação 

(CCJR), de nºs 132, 134 a 138, 177, 178 e 180/2021, todos opinando, na devida ordem, 

pelo indeferimento da tramitação das seguintes matérias: Projetos de Lei Ordinária nºs 

099/2021, de autoria do edil Pedro Américo de Santana Silva Lopes; 101 a 103/2021, todos 

de iniciativa da vereadora Luciane Aparecida Silva Brito Vieira; 104/2021, de autoria do 

parlamentar Ivamberg dos Santos Lima; 105/2021, da lavra do vereador José Marques de 

Messias; 108/2021, de iniciativa do edil Edvaldo Lima dos Santos; 109/2021, de lavra do 

vereador Petrônio Oliveira Lima e 112/2021, de autoria do vereador Valdemir da Silva 

Santos. Indicações nºs 1.726 a 1.757/2021, de iniciativa dos parlamentares Josse Paulo 

Pereira Barbosa, Silvio de Oliveira Dias, Ronaldo Almeida Caribé, Jhonatas Lima 

Monteiro, Flávio Arruda Morais, Luiz Augusto de Jesus, Ivamberg dos Santos Lima. 

Correspondências: OF. nº 048/2021, datado do dia 10 de agosto do ano em curso e 

assinado pela diretora da APLB Sindicato Delegacia Sindical Sertaneja, Sra. Marlede Silva 

Oliveira, solicitando o uso da Tribuna Livre para tratar do atraso nos pagamentos dos 

salários dos professores da Rede Municipal de Feira de Santana. OF. s/nº, datado do dia 11 

de agosto do corrente ano e assinado pelo Presidente da Associação Beneficente do Bairro 

Conceição II – ABACONCE e Coordenador da Feira Livre da Conceição II, Sr. José Hildo 

Santos Souza, solicitando o uso da Tribuna Livre para tratar sobre as demandas e ações do 

Bairro Conceição II>. Prosseguindo, o primeiro Vice-Presidente, vereador Silvo Dias, de 

acordo com Ofício nº 01/202, datado de 22 de julho passado e assinado pelo senhor Fábio 

Ribeiro, articulador do Núcleo de Assistentes Sociais de Feira de Santana, (NUCRESS), 

facultou o uso da palavra na Tribuna Livre para os senhores Flavio Ribeiro e Adenilson 

Anunciação, respectivamente assistente social e psicólogo que versaram sobre a Lei Federal 

13.935, que inclui na careira de Educação, os profissionais de assistência social e de 

psicologia. Ambos destacaram a carência dos serviços ofertados nas unidades educacionais 

feirenses. Os oradores enfatizaram que os profissionais de educação não sabem lidar com 

demandas específicas e por isso faz-se necessária a contratação dos referidos profissionais 

objetivando auxiliar no processo educacional principalmente no período pandêmico. O 

primeiro Vice-Presidente, ponderou que devido a transformação desta Sessão em Especial 

para que a secretária municipal de Educação, professora Anaci Bispo Paim, expusesse a 

situação da rede escolar municipal para a retomada do ensino híbrido, seria necessário que 

os vereadores abdicassem do uso do tempo para que o debate fosse amplo. Em Pela 

Ordem, os vereadores Flavio Arruda e Pedro Cicero propuseram que a inscrição dos 
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oradores obedecesse a ordem alfabética. O primeiro Vice-Presidente esclareceu que o 

Regimento Interno preceitua que o acesso a tribuna seja por ordem de inscrição. Portanto, 

teria que haver uma alteração no Regimento Interno para que a sugestão fosse posta em 

prática.  Prosseguindo no Horário das Lideranças Partidárias, o vereador Ivamberg dos 

Santos Lima (PT e Liderança da Minoria) ressaltou a importância de implantar uma 

segunda língua na rede municipal de ensino. Entretanto denunciou que a Prefeitura 

Municipal de Feira de Santana contratou, através de pregão eletrônico, professores de 

inglês ao custo de R$ 72,20 a hora aula para um grupo de 225 estudantes. Observou que 

rede municipal paga em média R$ 14,00 a hora aula e Universidade Estadual de Feira de 

Santana (UEFS) paga um professor com doutorado R$ 52,00 a hora aula e que um curso de 

inglês dos mais renomados da cidade, o professor recebe apenas R$ 25,00 a hora aula. 

Disse que a diferença daria para dobra o número de alunos atendidos pelo programa. Frisou 

que o contrato é no valor de R$ 1.472.872,00. Argumentou que se o governo municipal 

tivesse contratado o melhor curso de inglês da cidade ainda sobrariam mais de R$ 

900.000,00. Revelou que a Prefeitura Municipal adquiriu material no valor de R$ 276,00 

quando no mercado e comprado em quantidade sai por apenas R$ 130,00. Pois, são da 

Editora Richmond. Ironizou que foi ofertado um kit de aula utilizando as plataformas da do 

Google Meet e da Editora Moderna que são gratuitos. Também expos que o contrato prevê 

uma duração de dez meses, mas só vai durar oito. Atentou que o contrato foi estabelecido 

com uma Organização Social (OS) que não deveria lucrar. Antecipou que ingressará com 

representação junto ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas dos Municípios (TCM) e 

apresentará Requerimento nesta Casa solicitando esclarecimentos. Frisou que há 

professores de inglês na rede municipal capacitados para oferecer o mesmo serviço. Foi 

aparteado pelo edil Josse Paulo Barbosa. Em seguida, a vereadora Eremita Mota (PSDB) 

denunciou que muitos profissionais de saúde se negam a vacinar e continuam trabalhando. 

Observou que muitas vezes incentivadas pelo presidente “maluco” Jair Bolsonaro. Cobrou 

que os prepostos da Vigilância Sanitária deveriam visitar os locais de trabalho para 

averiguar os servidores que não estão imunizados. Pois, são pessoas que atendem ao 

público e há um protocolo de segurança que deve ser respeitado. Prosseguindo, o edil Luiz 

Augusto de Jesus (DEM) disse que a estiagem chegou e está sendo retomado os serviços 

da empresa Soma que está trabalhando no distrito Humildes na regularização da jazida do 

senhor Dilton; patrolamento das estradas principais do Bom Viver, Campestre, Jaguara, 

Pedra Ferrada-Venda Nova, avenida Anchieta, Santa Quitéria, Alecrim Miúdo-Candeia 

Grossa, Pedra Ferrada-Água Grande, KM 13-Tiquaruçu. Também citou a construção do 

muro de contenção no cemitério da comunidade Santa Rosa, distrito Governador João 
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Durval Carneiro. Acrescentou atividades de recuperação da pavimentação em diversas ruas 

do distrito sede. O orador disse ser uma demonstração que a Superintendência de 

Manutenção está atuando na sede e nos distritos. Durante o pronunciamento anterior, o 

Presidente, vereador Fernando Dantas Torres, assumiu o comando dos trabalhos 

legislativos. Em seguida, o vereador Valdemir Santos (PV) disse que toda casa legislativa 

tem a sua credibilidade medida devido a maneira com que os assuntos são conduzidos. 

Frisou que a credibilidade aumenta ou diminui conforme os seus integrantes trabalham. 

Lembrou que ontem, chegou a esta Casa uma denúncia sobre um terreno em Humildes no 

qual a Prefeitura Municipal teria gastado R$ 1 milhão. Entretanto, a informação não 

procede e a credibilidade do prefeito municipal de Feira de Santana, Colbert Martins da 

Silva Filho, foi arranhada. Porém, após a pandemia o prefeito será reconhecido por ter 

conduzido bem a cidade e o crescimento econômico. Em Pela Ordem, os edis Fabiano 

Nascimento, Petrônio Lima e Luiz Augusto de Jesus, repassaram os tempos do MDB, 

Republicanos e Liderança do Governo, para o orador. Que prosseguiu esclarecendo que ao 

contrário do que foi informado, o Município economizou ao explorar o terreno que pertence 

a Prefeitura. Pois, foi retirado cascalho no valor de R$ 170 mil. Acrescentou que o material 

foi utilizado na conservação das estradas vicinais do distrito. Ressaltou que ontem foi 

colocada em dúvida a credibilidade do prefeito Colbert Martins da Silva Filho. Disse que se 

sentiu ofendido, foi investigar e descobriu que o que foi informado como corrupção na 

verdade era um benefício. Advertiu que não se pode fazer denúncias infundadas e sem 

provas. Salientou que não dá para ficar calado e achar natural. Pois, a Câmara é a Casa das 

Leis. Ressaltou que a policlínica do distrito Humildes será construída em um local mais 

próximo da sede. Parabenizou o governo pela iniciativa. Foi aparteador pelo vereador Luiz 

Augusto de Jesus. O tribuno repassou o restante do tempo para o edil Fabiano Nascimento 

(MDB) o orador disse que o presidente Fernando Torres foi mal-informado quanto ao 

terreno institucional em Humildes. Relatou que foi uma luta conseguir a área que também 

serviu de jazida de cascalho para o Município que foi utilizado no próprio distrito. Revelou 

que o empresário Dario Brito dou um terreno para construir uma UPA assim como 

indústrias para gerar emprego e renda para os moradores. Agradeceu ao Presidente, 

Fernando Torres, que quando era deputado federal destinou verba para aquisição de uma 

ambulância para o distrito Humildes. Em Pela Ordem, o vereador Luiz Ferreira Dias 

repassou o tempo do Pros para o edil Fernando Torres (PSD) este disse que o vereador 

Valdemir Santos mente muito ao defender o governo e a Igreja do Evangelho Quadrangular 

deve estar com vergonha do mandato do pastor. Sugeriu que ao edil Valdemir dos Santos 

seguir o exemplo do edil Edvaldo Lima que já se reelegeu três vezes por ser atuante e não 
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precisa “puxar saco” de prefeito em vantagem própria. Lembrou que na Sessão de ontem 

denunciou os corruptos de Feira de Santana e o vereador Valdemir se sentiu ofendido. 

Interrogou à imprensa se a população está satisfeita com o BRT de Feira de Santana? Pois, 

os corruptos de Feira investiram R$ 100 milhões num BRT sem serventia. Ao vereador 

Valdemir disse que se ele se sentiu ofendido é porque é um dos corruptos. Afirmou que o 

transporte de Feira de Santana é o Uber e o Maxim. Pois, os empresários sérios não vêm 

atuar em Feira de Santana devido a corrupção da Câmara e da Prefeitura Municipal. 

Interrogou se terraplanar um terreno é de graça? Pois, tiram um morro de terra usando 

tratores. Voltou a interrogar. Isso é de graça? Argumentou que a sua denúncia foi contra a 

administração municipal e não direcionada à pessoa do prefeito Colbert Martins da Silva 

Filho. Frisou que não adianta inventar a narrativa de que a remoção de terra foi para 

beneficiar as estradas do distrito Humildes. Pois, elas estão ridículas e reafirmou que a 

remoção gerou investimentos em máquinas e dinheiro público. Em Pela Ordem, os 

vereadores Emerson dos Santos, Josse Paulo Barbosa e Flavio Arruda repassaram os 

tempos do DC, PSC e PSB para o tribuno Fernando Torres. A vereadora Eremita Mota de 

Araújo, que conduzia os trabalhos legislativos, advertiu o parlamentar Valdemir dos Santos 

por está atrapalhando o discurso do orador Fernando Torres. Em Pela Ordem, o edil 

Valdemir dos Santos observou que o que estava se discutindo era o terreno do distrito 

Humildes e não a pessoa do vereador Valdemir dos Santos. Ao retomar o discurso, o orador 

Fernando Torres lembrou que ontem citou que a população feirense cansou do governo 

municipal e dos vereadores “puxa sacos” e que a votação do vereador Jhonatas Monteiro 

foi um voto de revolta de pessoas que não aguentava mais essa Casa Legislativa submissa. 

Atentou que presidentes passados não tinham voz e o Executivo enviava os projetos 

diretamente para o setor Legislativo sem passar pela Presidência desta Casa. “Era um 

puxadinho”, ressaltou o tribuno. Advertiu que nesta legislatura chegou um grupo de onze 

vereadores e mudou a dinâmica da Casa da Cidadania. Este disse que o vereador José 

Marques de Messias foi mal interpretado ao defender o cargo para a sua esposa. Pois, 

estava defendendo uma bandeira em prol de Humildes, ajudando a Prefeitura. Disse que a 

Prefeitura não gosta de independência e sim de puxa sacos suplentes. Pois, anteriormente se 

quer liam o que estavam votando. Destacou que as 22 duas emendas à LDO foi para 

melhorar a cidade. Disse quem deveria ter vergonha são os eleitores do vereador Valdemir 

dos Santos por está trafegando em ruas esburacadas, os estudantes e seus pais por não 

receberem ajuda nenhuma. Citou o caso do vereador Reinaldo Caribé que ao votar contra 

um projeto do governo teve todos os funcionários indicados pelo seu mandato exonerados. 

O comando da Mesa Diretiva voltou para o Presidente, edil Fernando Dantas Torres. Logo 
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após, o parlamentar Pedro Américo (DEM) disse que versaria sobre a importância da 

contratação de psicólogos e assistentes sociais para a área de Educação, porém haverá 

espaço na Sessão Especial que será realizada hoje nesta Casa.  Entretanto, não poderia 

deixar de comentar sobre o processo de exacerbação para com os vereadores que tenham 

divergências de ideias. Assinalou ser importante os parlamentares apresentarem críticas e 

denúncias contra o governo. Pois, faz parte do processo democrático e contribui para o 

aprimoramento das gestões públicas. Lembrou que ontem, o vereador Fernando Torres 

denunciou a corrupção no terreno em Humildes do qual desconhecia. O vereador Valdemir 

Santos foi buscar informações e expos que não houve gastos por parte da administração 

municipal. Atentou que não houve ofensa ao vereador Fernando Torres quando demonstrou 

que não ocorreu ato ilícito da Prefeitura Municipal. Ponderou que o contraditório não é 

ofensa e não cabe nesta Casa ninguém agredir ninguém sob nenhuma circunstância. Foi 

aparteado pelo parlamentar Valdemir Santos. Em Pela Ordem, o vereador Josse Paulo 

Barbosa disse que o edil Valdemir dos Santos chamou o Presidente de “mentiroso”. Na 

sequência, o vereador Pedro Cícero (Cidadania) frisou que o prefeito municipal de Feira 

de Santana, Colbert Martins da Silva Filho, atendeu aos pleitos do edil Flavio Arruda 

quanto a abertura das casas de espetáculos de Feria de Santana permitindo a presença de 

500 pessoas por evento.  Mas, advertiu que a pandemia ainda não acabou e as pessoas 

devem permanecer usando máscaras e tomando os cuidados necessários. Informou que 

solicitou ao superintendente municipal de Operações e Manutenção, João Vianey Marval 

Silva, melhorias no acesso a localidade dos Sem Terra. Foi aparteado pelos parlamentares 

Flavio Arruda e Luiz Augusto de Jesus. Em seguida, o vereador Jhonatas Monteiro 

(Psol) saudou os professores presentes na Galeria. Lembrou que ontem denunciou os 

constantes atrasos no pagamento dos salários da categoria. Refletiu que hoje na Sessão 

Especial terá mais espaço para discutir os problemas inerentes a Educação. Em seguida, 

destacou o problema da violência nos bairros populares de Feira de Santana que tem como 

vítimas os jovens negros e moradores da periferia. Relatou o caso de três jovens moradores 

do bairro Aviário e disse não ser natural que pais e mães enterrem seus filhos. Relatou que 

diversos bairros estão realizando caminhadas solicitando paz. Como já ocorreu no bairro 

Aviário sábado passado e outra programada para o próximo dia 28 e no Conjunto Feira X 

no próximo dia 21. Defendeu a aprovação de Projeto de Lei Ordinária de sua iniciativa no 

qual o município mapeará as áreas de violência e posteriormente proceda as intervenções 

sociais para preservar as vidas das pessoas. Em Pela Ordem, a vereador Luciane Vieira 

solicitou constar em Ata, o aniversário do servidor desta Casa Legislativa Helder dos 

Santos Bezerra. Em seguida, o vereador Jurandy Carvalho (PL) após saudar os presentes 
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destacou que com a estiagem, a Prefeitura começará a atuar em diversas estradas vicinais 

do distrito Governador João Durval Carneiro. Ressaltou que conversou com o 

superintendente municipal de Manutenção e Operações, João Vianey, a viabilidade da 

recuperação das estradas vicinais do referido distrito. Assinalou a importância das estradas 

para o escoamento da produção do pequeno produtor rural e das chuvas para o homem do 

campo. O comando da Mesa Diretiva passou para o edil Josse Paulo Barbosa. Durante o 

Grande Expediente, o vereador Fernando Dantas Torres saudou a secretária municipal 

de Educação, professora Anaci Bispo Paim, aos professores presentes na Galeria e disse 

que a despeito do vereador Valdemir Santos ter lhe chamado de mentiroso reafirmou a 

denúncia sobre a terraplanagem de um terreno no distrito Humildes apresentando fotos em 

que maquinas estavam atuando na referida área no distrito Humildes, uma pá carregadeira e 

uma caçamba da Prefeitura, cuja obra foi orçada em R$ 1,478.000,00 da empresa Piote. 

Disse que ele e os demais eleitores deveriam ter vergonha de ter votado no prefeito Colbert 

Martins da Silva Filho. Salientou que se sente arrependido em não ter votado no candidato 

José Neto. Em seguida, após reassumir o comando Mesa Diretiva convidou a vereadora 

Eremita Mota de Araújo para que assumisse a primeira Secretaria e preceder a leitura da 

promulgação da Lei nº 370/2021, que: “Dispõe sobre a Assistência Básica à Saúde dos 

Servidores Efetivos da Câmara Municipal de Feira de Santana e dá outras providências”. 

Em seguida, o Presidente suspendeu a presente Sessão por dez minutos ao tempo em que 

designou os vereadores Ivamberg Lima, Edvaldo Lima e Silvio Dias para conduzir a 

secretária municipal de Educação, professora Anaci Bispo Paim, ao Plenário deste 

Legislativo. Nada mais havendo por tratar, o Presidente, vereador Fernando Dantas Torres, 

declarou encerrada a presente Sessão, às dez horas e trinta minutos, convocando outra para 

o dia dezessete do corrente mês, uma terça-feira, com a seguinte pauta: <Em primeira 

discussão, os Projetos de Lei Ordinária nºs 047 e 053/2021, ambos de autoria do edil 

Edvaldo Lima; 065 e 066/2021, ambos da lavra do vereador Sílvio Dias e 091/2021, de 

iniciativa do parlamentar Flavio Arruda. Em votação única, os Requerimentos nºs 153, 

157, 176 e 177/2021, respectivamente de iniciativa dos vereadores Edvaldo Lima, Emerson 

dos Santos, José Correia Filho e Josse Paulo Barbosa; 178 e 179/2021, ambos de autoria do 

edil Flavio Arruda>. 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.     


