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Ata da 31ª Sessão Ordinária da Câmara 

Municipal de Feira de Santana, Estado da 

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

da 19ª Legislatura, realizada no dia 08 de 

março de 2023. 

 

Aos oito dias do mês de março 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 trigésima primeira Sessão 

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

qual, à exceção do parlamentar Fernando Dantas Torres, compareceram os vereadores 

Edvaldo Lima dos Santos, Emerson Costa dos Santos, Eremita Mota de Araújo, Luciene 

Aparecida Silva Brito Vieira, Flávio Arruda Morais, Ivamberg dos Santos Lima, Jhonatas 

Lima Monteiro, José Carneiro Rocha, José da Costa Correia Filho, José Marques de 

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

Luiz Ferreira Dias, Marcos Antônio dos Santos Lima, Pedro Cícero Marcenio Silva, 

Petrônio Oliveira Lima, Ronaldo Almeida Caribé, Sílvio de Oliveira Dias e Valdemir da 

Silva Santos. Amparada pelo Regimento Interno, a vereadora Eremita Mota de Araújo, 

Presidente desta Casa, declarou aberta a presente Sessão e solicitou do vereador Valdemir 

da Silva Santos, segundo Secretário, a leitura da Ata da Sessão anterior, quando a 

Presidente solicitou que o vereador Jurandy da Cruz Carvalho assumisse a primeira 

Secretaria, ad hoc. Logo após a leitura, a Ata foi aprovada por unanimidade dos edis 

presentes. Em seguida, solicitou a Presidente Eremita Mota de Araújo que a primeira 

Secretária, a vereadora Luciane Aparecida S. B. Vieira, procedesse a leitura das matérias 

previamente constantes para o Expediente do dia, que vão a seguir: <Indicações nº 215 a 

225/2023 de autoria dos edis José da Costa Correia Filho, Luciane Aparecida S. Brito 

Vieira e José Marques de Messias. Moções nºs 29 e 30/2023 de iniciativa dos edis Edvaldo 

Lima dos Santos e Luiz Augusto de Jesus.> Durante a leitura do Expediente, a vereadora 

Luciane de Almeida parabenizou às mulheres e a Presidente pelo Dia Internacional da 

Mulher. Em Pela Ordem, o vereador José Carneiro Rocha parabenizou a Presidente e a 

primeira Secretária, a vereadora Luciane Aparecida S. B. Vieira pelo dia oito de março, 

desejando-lhes sucesso, ao citar Erasmo Carlos que disse que quem achava que a mulher é 

sexo frágil não em discernimento. Ainda assim, solicitou o vereador que a Presidente 

pautasse os projetos do Governo. Neste momento, o comando da mesa diretiva foi passado 
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para a primeira Secretária, a vereadora Luciane Aparecida S. B. Vieira. No Horário das 

Lideranças Partidárias, a Presidente Eremita Mota de Araújo (PSDB) subiu à tribuna 

para falar sobre o Dia Internacional da Mulher, afirmando que as mulheres não têm muito o 

que comemorar, além da dádiva divina de ser mulher e ter a oportunidade de garantir a 

procriação sobre a terra, pois toda a responsabilidade sempre foi e sempre será da mulher, 

sendo esse o seu maior orgulho. No que diz respeito à data comemorativa, no que se refere 

ao respeito à mulher, tem-se muito pouco a comemorar. Em nome de  todas as mulheres, 

pede àqueles que nutrem sentimentos ruins, que são pessoas horríveis e expressam o mal, 

atrasos e psicopatia, que deixem de promover ofensas, tormentos e o terror. Há muitos que 

apenas ofendem e não apresentam qualquer ideia construtiva, pois há uma cultura que 

propaga que a mulher é fraca e que não pode nem mesmo resmungar quando estiver sendo 

ofendida. Assim, é necessário que a justiça continue adotando providências mais 

contundentes. Portanto, qual a ideia que um homem, ao ofender uma mulher, pode 

apresentar ao parlamento? Segundo a Presidente, ela passa por ofensas diárias, proferidas 

de maneira ardilosa, através de mensagens e até mesmo por palavras face a face. Alegou a 

gestora sofrer também com ofensas indiretas que expressam grande preconceito. Segundo a 

vereadora, as propostas daqueles que a ofendem são de propagação do ódio, de maus 

sentimentos, agressividade, desmoralizando todo o espaço de debate. Na tribuna, pediu a 

vereadora que cada mulher insufle em si mesma o sentimento da guerra e de superação de 

situações adversas. Disse propor, como Presidente, a legalidade e a integridade, sem jamais 

tornar a Casa um trampolim político. Relatou que já foi indagada por outras pessoas quanto 

às suas forças e resiliência diante tantas ofensas. Para a gestora muito ódio é propagado 

pelo de uma mulher haver ocupado a cadeira de Presidente da Câmara de vereadores. Em 

Pela Ordem, o vereador José Carneiro Rocha passou o seu tempo para a oradora tribuna. 

Disse a vereadora Eremita Mota de Araújo que o desejo de cada mulher é ser tratada, 

independente da pocisão que ocupa, com muita dignidade, uma vez que não existe ser 

humano que não tenha sido gerado por uma mulher e dela dependa. Afirmou que tem sido 

perseguida no âmbito da Câmara de vereadores, o que pode ser comprovado por meio das 

pautas presentadas por quem busca entrevista-la. Disse que a agressividade contra uma 

mulher não leva a qualquer lugar. Apregoou ser uma pessoa muito forte e que começou a 

fazer política aos quinze anos, estando do quinto mandato na Câmara de vereadores de 

Feira de Santana, sem jamais ter precisado ofender qualquer dos seus colegas, sempre 

respeitando a todos. Dizendo desabafar neste dia oito de março, a Gestora afirmou que é 

necessário às mulheres ter muita raça e um desejo de vencer inquebrantável para que jamais 

recuem. Ela, a vereadora, não é mulher de recuar diante de qualquer provocação. Pediu a 
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Deus saúde para suportar todas as ofensas. Disse esperar que o dia oito de março seja 

sempre um dia de reflexão. No que tange às questões internas da Casa, disse não desejar 

prejudicar quem quer que seja e que sempre buscará um denominador comum para que 

possa atender a necessidas distintas. Agradecendo ao vereador Edvaldo Lima dos Santos 

pelo tempo cedido, revelou  a Presidente que, numa reunião, afirmou o edil ter por ela uma 

grande gratidão, pois foi a Presidente quem o defendeu em outras situações em meio ao 

parlamento. Dessa maneira, afirma a Presidente que não está nesta Casa para criar intrigas 

com quem quer que seja, mas que precisa dizer – diante de integrantes da ASECAMUFS – 

que, no ninício do mês de janeiro, recebeu uma dívida, junto à empresa GREENCARD, de 

quase setecentos mil reais, tendo sido orientada pelo TCM a não realizar o pagamento, pois 

ficaria inelegível. Sendo assim, tem buscado uma solução viável diante da continuidade do 

contrato com a referida empresa, uma vez que a representante dos servidores não aguardou 

a criação de um projeto de lei que teria resolvido toda a situação relacionada ao vale-

alimentação. Segundo a Presidente, o corpo de servidores preferiu a via politizada, da quem 

decorrem ofensas das quais detém provas redigidas. Predente a gestora que o seu discurso, 

em forma de protesto, amenize a situação com os servidores e que chegue ao fim o 

sofrimento causado pelas ofensas e pelo ódio com pitadas de psicopatia – referindo-se a 

uma pessoas que não estava presente. Em Pela Ordem, o vereador Luiz Ferreira Dias 

passou o seu tempo para a oradora à tribuna. Afirmou a Presidente que seu presente 

discurso é de sua própria autoria e reflete seus sentimentos diante de tantas agressões e que, 

quando chegar a hora, citará nomes como tem feito em ações criminais já impetradas. Disse 

estar esperançosa de que a justiça faça justiça. Dirigindo-se à população de Feira de 

Santana, disse que terá o maior zelo pela coisa pública e que não aceitou ser presidente para 

delegar a resolução de qualquer problema. Alegou que com presidente tem direito de 

promover mudanças e de junto a si pessoas em quem confie. Dessa maneira, o que está a 

faltar na Casa é união. Pediu a seus pares que indiquem o que ela, a Presidiente, está 

fazendo de errado. Lembrou que foi eleita com os votos de todos. Afirmou que todos são 

iguais, mas que perdura uma cultura em que a mulher é vista como incompetente, 

preguiçosa e que, por exemplo, não é capaz de presidir a Casa Legislativa de uma cidade 

como Feira de Santana. Disse ser esse o seu desebafo e que busca honrar o erário público e 

que a justiça deve ser célere na defesa das mulheres, pois são ofendidas a todo momento. 

Em seguida, a vereadora Luciane Aparecida Silva Brito Vieira repassou a presidência da 

Mesa Diretiva para a vereadora Eremita Mota de Araújo. Em Pela Ordem, o vereador 

Pedro Cícero Marcenio Silva parabenizou a todas as mulheres e disse à vereadora Eremita 

Mota de Araújo que ela, como Presidente, era uma mulher de muita coragem. Ao continuar 
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seu pronunciamento, dirigiu-se aos servidores efetivos da Casa da Cidadania e disse que 

não aprovaria, de forma alguma, qualquer projeto que pudesse prejudicá-los. Dando 

Continuidade, o vereador Flávio Arruda Morais (PSB) discorreu sobre a importância de 

uma mulher presidir esta Casa Legislativa, assim como parabenizou a vereadora Luciane 

Aparecida Silva Brito Vieira pelo Dia da Mulher. Ao mudar de assunto, afirmou que no dia 

anterior encontrou-se com o coordenador regional da Polícia Civil, o Sr. Roberto Leal, a 

fim de discutir sobre os maus tratos praticados rotineiramente contra animais não apenas 

em Feira de Santana, mas em todo o país. Afirmou que os animais também sentem calor, 

frio e fome, distinguindo-se dos seres humanos apenas pela capacidade de raciocínio. 

Rediredionando novamente o seu discurso, afirmou que é preciso demonstrar que as praças 

da cidade estão muito sujas e que, com isso, está disponibilizando sua equipe de limpeza 

para atuar em toda a região dos Jussara, Pedra do Descanso e Bem-te-vi, para que se possa 

amenizar o cenário. Solicitou ao Secretário e ao Prefeito que contratem mais pessoas, pois 

apenas oitenta pessoas para cuidar de uma cidade como Feira de Santana é um número 

muito pequeno. Por fim, saudou o Sr. Fábio Lucena e externou alegria ao encontrá-lo 

presente na Casa. Posteriormente, o edil José da Costa Correia Filho (PATRIOTA) 

informou que o Prefeito Colbert Martins da Silva Filho estava empenhado em viabilizar o 

Centro de Convenções deste município, além de frisar que o Governador Jerônimo 

Rodrigues destacou que concederia o apoio necessário durante o andamento das obras. 

Registrou que o Prefeito Municipal preocupava-se com o desenvolvimento desta cidade e, 

em seguida, externou que este esteve com o ex-Prefeito José Ronaldo de Carvalho, 

oportunidade na qual ambos dialogaram acerca de questões políticas, o que demonstrava 

um possível alinhamento entre eles. Referiu-se, ainda, ao pronunciamento proferido pela 

Presidente desta Casa, vereadora Eremita Mota de Araújo, e expôs que houve um breve 

desentendimento entre os parlamentares Luciane Aparecida Silva Brito Vieira e José 

Carneiro Rocha. Em Pela Ordem, a vereadora Luciane Aparecida Silva Brito Vieira 

esclareceu que, ultimamente, as ofensas e os ataques nesta Casa eram visíveis e perversos. 

Destacou que, infelizmente, alguns parlamentares atacavam as mulheres no Parlamento, 

sobretudo a Presidente Eremita Mota de Araújo. Disse ter ficado surpresa com o fato do 

edil José Carneiro Rocha ter cedido o tempo de pronunciamento à Presidente. Em Pela 

Ordem, o parlamentar Josse Paulo Pereira Barbosa destacou que apenas houve um 

equívoco e que seus pares deveriam lembrar que, nesta data, comemorava-se o Dia 

Internacional da Mulher. Dando continuidade ao seu pronunciamento, o orador à tribuna 

afirmou que, quando o tempo destinado ao discurso da Presidente desta Casa encerrou, a 

primeira Secretária, vereadora Luciane Aparecida Silva Brito Vieira, no comando dos 
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trabalhos legislativos, não desligou o microfone da tribuna e, quando o edil José Carneiro 

Rocha tentou ceder seu tempo de pronunciamento, não inicialmente compreendido. 

Salientou que, se a Presidente desta Casa cumprisse o Regimento Interno, teria seu respeito 

e registrou que, durante a gestão do ex-Presidente Fernando Dantas Torres, seguiu ao 

Tribunal de Contas dos Municípios – TCM a fim de verificar as despesas deste Legislativo 

durante o biênio 2021/2022. Declarou que ingressou com uma ação no Poder Judiciário a 

fim de anular as deliberações ocorridas neste Parlamento durante o mês de janeiro do ano 

em curso. Informou, ainda, que tentaria impetrar uma ação com o objetivo de cassar o 

mandato da Presidente desta Casa, vereadora Eremita Mota de Araújo, e comentou sobre a 

importância de agir pautando-se na integridade e na sinceridade. Enunciou que alguns 

parlamentares que diziam apoiar a Presidente desta Casa não agiam com sinceridade e 

informou que, se esta não agisse pautada na legislação vigente, ingressaria com ações no 

Poder Judiciário. Por fim, relatou que não “comprava” votos, pois fazia questão de 

trabalhar, efetivamente, a fim de beneficiar o povo feirense. Posteriormente, o vereador 

Jurandy da Cruz Carvalho (PL) iniciou seu discurso fazendo referência ao Dia 

Internacional da Mulher, destacando as lutas diárias de mulheres na sociedade, visto que 

assumem diversos papeis sociais como mãe, companheira, esposa, amiga; como mulher que 

trabalha e tem, não raras vezes, uma carga horaria de trabalho muito maior do que a de 

muitos homens, já que muitas cuidam da casa e trabalham em horários distintos. 

Homenageou as vereadoras Eremita Mota de Araújo, Luciene Aparecida Silva Brito Vieira 

e a vereadora licenciada Gerusa Maria Bastos Silva Sampaio. De igual modo, homenageou 

sua mãe, a senhora Maria José Carvalho, professora aposentada, juntamente com sua 

esposa Ivanilde, além de sua assessoria, representada por Jéssica, Luciana e Dr.ª Cristina 

Nascimento, ao lado de todas as demais mulheres do Brasil. Estendeu a sua homenagem, de 

maneira especial, às mulheres da zona Rural, dentre as quais está a sua amiga Daniela 

Ribeiro, que sai todos os dias às 04:00h remando em um barco; a presidente da Associação 

de Pescadores, a senhora Leidiane, em nome de quem parabeniza todas as mulheres 

pescadoras do Rio Jacuípe. Parabenizou ainda a senhora Rosimeire Santana, secretária da 

referida associação e, por fim, a mulher brasileira, a mulher feirense. Logo após, dirigiu-se 

à Presidente Eremita Mota de Araújo, pedindo  a Deus que lhe dê coragem, determinação e 

sabedoria para conduzir o Poder Legislativo, para que possa ajudar as pessoas e, sobretudo, 

melhorar a imagem da Casa Legislativa perante a sociedade. Em seguida, redirecionando 

seu discurso, o tribuno passou a falar da infecção intestinal chamada Cólera, doença 

causada por bactéria e que provoca diarreia. Disse ter visto a interdição da lagoa do Parque 

Erivaldo Cerqueira, que é afluente do Rio Jacuípe. Se lá as águas estão contaminadas por 
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essa doença, traz preocupações para o distrito de Governador João Durval Carneiro e 

questionou quem seria o culpado por tal contaminação. Destacou que a Embasa em Feira de 

Santana precisa ser comunicada acerca do tratamento destinado aos esgotos. Disse ainda 

que alguns moradores precisam ser chamados a atenção, pois nota-se o esgotamento 

sanitário sendo jogando dentro do Rio. Enfatizou que é preciso cuidar, urgentemente, do 

bem público de Feira de Santana, sobretudo no que se refere a esse grave caso ocasionado 

pela falta de tratamento do esgoto sanitário. Finalizou dizendo que o Instituto do Meio 

Ambiente e Recursos Hídricos – INEMA, ao lado da Secretária do Meio Ambiente 

precisam chamar a atenção da Embasa em relação às questões que envolvem o esgotamento 

sanitário de Feira de Santana. Logo após, o vereador Marcos Antonio dos Santos Lima 

(UB) lembrou que o Dia das Mulheres deve ser observado diariamente enão somente no dia 

oito de março, visto que são perceptíveis aos maus tratos praticados contra a Presidente 

Eremita Mota de Araújo, o que lhe deixa entristecido. Mas, no presente dia “vamos 

homenagear, vamos parabenizar”. Em seguida, frisou que muitas pessoas abandonaram o 

hábito de beber água fornecida pela Embasa e passaram a consumir água mineral. Disse 

entender que tais pessoas estão mudando o hábito em função da percepção da água da 

Embasa não ser de qualidade. Alertou que as secretarias municipais do Município e do 

Estado deveriam frequentemente análisar a água consumida pelos feirenses. Acrescentou 

que adição de produtos químicos na água, como o cloro, faz com que as pessoas paguem 

pelo consumo adicional de água mineral para preservar a saúde. Argumentou que parece 

não haver controle de qualidade. Em aparte, o vereador Jurandy da Cruz Carvalho disse ser 

absurdo o que a estatal responsável pelo abastecimento de água faz com os baianos e que a 

empresa está sendo colocada a venda pelo Governo do Estado. Acrescentou que deve haver 

uma maneira de punir a Embasa pelos péssimos serviços prestados. Neste momento, os edis 

Luiz Ferreira Dias e Flavio Arruda Morais, provocados pelo orador, parabenizaram-no pelo 

tema abordado. O Primeiro frisou que a água é vital para os seres humanos e o segundo 

observou que como teve uma infância pobre sempre bebeu água da Embasa, mas ressalta 

que houve queda na qualidade do líquido fornecido. Posteriormente, o vereador Jhonatas 

Lima Monteiro (PSOL) saudou a todos, em especial às mulheres que ousadamente 

buscam ocupar espaços na política, mesmo com muitas dificuldades. Declarou que 

infelizmente este espaço ainda é ao avesso público feminino e oferece inúmeras barreiras. 

Declarou ainda que esta data nomalmente é comemorada com celebrações meramente 

formais, quando as mulheres recebem flores e meras homenagens, sem que muitas práticas 

sejam modificadas. Afirmou que esta data é internacional e representa a luta contra o 

machismo praticado por todos, mesmo por aqueles que se posicioanam de forma avessa, 
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mas que, consciente ou inconscientemente, reproduzem certas práticas. Acrescentou que 

infelizmente existe um movimento de homens que estão buscando combater o feminismo 

com base numa visão distorcida, o que os leva à pratica da misoginia – que é o ódio contra 

as mulheres. Daí a importância da denúncia. Continuando, afirmou que existe uma grande 

contradição nesta questão, pois ao mesmo tempo em que as mulheres tentam ocupar os 

espaços, bate-se recorde de feminicídio. Mudando o tema do seu discurso, o edil tratou dos 

problemas relacionados à área da saúde no município. Afirmou que o grupo político que 

está há mais de vinte anos na Prefeitura tem um desapreço enorme pela saúde, pois as 

denúncias não param de chegar. Afirmou que existe falta de material para procedimentos 

básicos, assim como distrato com os profissionais que atuam neste setor, além de 

dificuldade de marcação de consultas. Declarou que esteve no dia anterior no Centro que 

serve de referência para o acompanhamento das infecções sexualmente transmissíveis, 

como o HIV, e em sigilo, conversou com profissionais que estão sem receber a 

remuneração há dois meses, inclusive sem contrato. Declarou que os médicos estão 

sinalizando parar desde a última segunda-feira. Discorreu acerca dos pacientes que já 

enfrentam uma situação delicada e são atendidos por profissionais que estão enfrentando 

este tipo de problema. Para justificar a situação, o Prefeito Colbert Martins da Silva Filho já 

utilizou como desculpa o fato da Câmara Municipal não haver votado a suplementação, 

sendo que a Câmara autorizou setecentos e quarenta e três milhões de reais de 

remanejamento orçamentário. Depois, a justificativa centrava-se no fato de que a Câmara 

Municipal não havia votado o orçamento do Município, sendo que há um bom tempo a lei 

orçamentária já havia sido sancionada. Questionou o que justifica o não pagamento dos 

profissionais, pois vários estão com atraso no pagamento e sem contrato. Acrescentou que o 

município implementou o programa conhecido como “Amigo da Saúde” e questionou 

como as pessoas vão trabalhar neste programa sem receber seus salários. Em aparte, o edil 

Luiz Ferreira Dias parabenizou o orador pelo discurso e afirmou que a saúde do município 

entrou em colapso. Retomando seu discurso, o orador cobrou posição da Secretaria de 

Saúde, principalmente para saber se não haverá recontratação de profissionais, assim como 

para saber se haverá pagamento do período em que os profissionais permaneceram 

trabalhado, enfatizando que as pessoas querem as respostas a cerca de tais questões. Em 

Pela Ordem, o edil Edvaldo Lima dos Santos (MDB) parabenizou a Presidente da Casa e a 

vereadora Luciane Aparecida Silva Brito Vieira, bem como aproveitou para felicitar todas 

as mulheres, rogando a Deus que abençoe e proteja a todas. Por fim, o edil Josse Paulo 

Pereira Barbosa (PSC) congratulou as mulheres presentes pelo Dia Internacional da 

Mulher e mencionou sua saudosa mãe ao destacar que seus assessores prestaram-lhe uma 
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homenagem. Parabenizou todas as mulheres que trabalhavam nesta Casa ao salientar que 

estas foram esquecidas pelos demais vereadores. Aproveitou a oportunidade para elogiá-las 

ao dizer que, apesar de todas as dificuldades, seguiam realizando seus trabalhos. 

Congratulou, ainda, todas as feirenses e baianas ao externar que, durante a Sessão Solene 

que ocorrerá no dia seguinte, às dezenove horas, com o objetivo de homenagear as 

mulheres, a professora Ana representará o distrito de Jaguara e, na oportunidade, será 

homenageada. Exteriorizou que as mulheres que trabalhavam nesta Casa eram verdadeiras 

heroínas e ressaltou que, através do trabalho realizado por elas, o Poder Legislativo 

avançava e se destacava. Declarou que as mulheres, mesmo em meio às dificuldades, 

demonstravam que a força de viver e trabalhar era capaz de superar qualquer desafio. Ao 

concluir seu pronunciamento, saudou a todas as brasileiras e as parabenizou pelo Dia 

Internacional da Mulher, visto que foram escolhidas por Deus. No Grande Expediente, o 

vereador José Carneiro Rocha (MDB) incialmente leu uma mensagem alusiva ao Dia 

Internacional da Mulher, de autoria de Valéria Milanez. “Mulher, que seja sempre lembrada 

não apenas por um dia. Mas, no dia a dia. Que seja festejada não por convenção, mas pelo 

seu valor, sua força, seu coração. Que sejas respeitada com todo carinho e todo amor hoje e 

sempre”. Em seguida parabenizou as vereadoras Eremita Mota de Araújo e Luciane 

Aparecida Silva Brito Vieira pela pesagem do Dia Internacional da Mulher. Desejou à 

vereadora Eremita Mota de Araújo êxito na gestão desta Casa Legislativa e que o exerça o 

comando com dignidade e respeito. Adiantou que as divergências e os conflitos vão 

continuar a existir, mas que sejam enfrentados com coerência e com a consciência de que o 

erro deve ser admitido e corrigido. Corrigir o erro cometido é um ato de humildade e 

persistir no erro é um ato de burrice. Em seguida comentou a veiculação de um card nas 

redes sociais informado que o Governo Municipal estava sem defesa neste Parlamento, já 

que o Líder do Governo estava condicionando a defesa ao pagamento dos salários dos 

médicos. Assinalou que apesar de não concordar com o atraso no pagamento dos médicos 

não afirmou que abandonaria a defesa do Governo nesta Casa. Afirmou ainda  ser o porta 

voz do Governo Municipal na Casa e ainda não conseguiu a explicação do atraso no 

pagamento para que pudesse externar na tribuna e nos microfones deste Legislativo. Porém, 

a sua opinião pessoal coaduna com os argumentos dos vereadores Ivamberg dos Santos 

Lima e Luciene Aparecida Silva Brito Vieira quanto ao atraso no pagamento dos salários. 

Em aparte, o edil Ivamberg dos Santos Lima solidarizou-se com o vereador José Carneiro 

Rocha quanto à veiculação maldosa do card nas redes sociais. Ao tempo quem denunciou 

que funcionários prestaram serviços ao governo municipal sem vínculo empregatício nos 

meses de fevereiro e março e não receberam os salários, prestavam serviços através da 
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empresa Imaps. Solicitou que o Líder do Governo intercedesse junto ao Governo para 

resolver o impasse. Por sua vez, o Lider do Governo disse que os trabalhadores devem 

procurar a Justiça Trabalhista por se tratar de uma empresa privada. Afirmou que o governo 

municipal não concorda que prestadoras de serviços deixem de cumprir as leis trabalhistas. 

Elogiou a Presidente, vereadora Eremita Mota de Araújo, pela contratação do eterno 

vereador Fábio Lucena. Em aparte, o vereador Pedro Cícero relatou outro caso de pessoas 

que prestaram serviço ao município e estão sem receber os salários. O orador elogiou a 

capacidade de diálogo do ex-vereador Fabio Lucena e desejou que o mesmo oriente a 

Presidente nos trabalhos legislativos, pois, na sua visão, por vezes a Presidente é mal 

orientada, já que no afã de ajudar ou por mero “puxa-saquismo” os orientadores terminam 

atrapalhado. Sinalizou que os seus amigos são aqueles que lhe criticam e corrigem os seus 

erros e não os que sempre concordam com tudo que diz. Finalizou parabenizando a sua 

esposa Damares Rocha “por lhe aturar”. Reconheceu que a mesma merece um carinho 

maior, um respeito maior. Mas, a vida que leva não permite que esteja sempre ao lado que 

quem ama. “Te amo Damares. Um beijo”. Ao seguir, o edil José Marques de Messias 

(UB) referiu-se ao Dia Internacional da Mulher, saudando todas as mulheres, especialmente 

sua mãe, a senhora Marizite, sua esposa Cidália e seus filhos, pedindo que Deus abençoe 

cada um destes. Aproveitou o momento para parabenizar a vereadora Eremita Mota, 

Presidente desta Casa, pela condução dos trabalhos. Destacou que quando assumiu o 

primeiro mandato de vereador em 2009, em que teve como Presidente do Legislativo o ex-

vereador Carlito do Peixe, este passou pelas mesmas situações, ou seja, no início alguns 

vereadores criticavam, mas logo depois passaram a elogiar, e no fim de sua gestão passou a 

ser considerado como o melhor Presidente deste Parlamento. Disse que depois veio outros 

que também colocaram em seus gabinetes pessoas de confiança dele, como foi o caso da 

gestão do vereador Fernando Torres, que como Presidente colocou pessoas de sua 

confiança, do seu grupo, e quem estava de fora o criticava. Ponderou que agora Feira de 

Santana está tendo a primeira Presidente no legislativo na história desta cidade, a vereadora 

Eremita Mota. Disse que esta tem um amigo ao seu lado, tem seu total apoio, e que é 

preciso saber dialogar, conversar e chegar a um denominador comum. Destacou que a 

Presidente tem todo direito de mudar qualquer setor, sobretudo aqueles que acreditar poder 

prejudicá-la. Em seguida, aproveitou para parabenizar o pronunciamento da Presidente 

neste dia – a primeira mulher na Presidência da Casa Legislativa de Feira de Santana – e 

disse que tem certeza de que em 2025, se tiver a oportunidade, a vereadora Eremita Mota 

de Araújo terá novamente o seu voto para presidir este Parlamento, caso seu nome for posto 

em apreciação. Enfatizou que é preciso trabalhar pelo povo, e que para isso é com ele 
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mesmo. Em Pela Ordem, o vereador Luiz Ferreira Dias  parabenizou a vereadora Eremita 

Mota de Araújo pelo seu gesto de amor e carinho, e enfatizou que esta será uma grande 

Presidente nesta Casa, para servidores, assessores e vereadoras, e que acredita que esta tem 

um bom coração, que é humana, e espera que abraçará toda Feira de Santana, trabalhando e 

ajudando a população. O orador à tribuna destacou que agora é a hora de união, que é 

preciso dar total apoio a Presidente da Casa, para que ela faça um bom mandato. Falou 

também que discussão no parlamento não adianta em nada, pois o povo não gosta disto, e 

que o que precisam é fazer projetos para o povo, pois estão ali para trabalhar para este. Em 

aparte, o vereador Josse Paulo Pereira Barbosa destacou torcer para que o vereador à 

tribuna esteja na Casa em dois mil e vinte e cinco, e que como este dia é o Dia Internacional 

da Mulher, o tribuno recebeu uma “flechada em seu coração”, mas que tem certeza de que 

este coração no dia seguinte será outro. Em aparte, o edil Pedro Cicero Marcenio Silva 

parabenizou o colega à tribuna pelas suas palavras e destacou que a vereadora Eremita 

Mota foi eleita com a maioria dos vereadores, obtendo vinte votos, para que hoje esteja ali 

como Presidente. De volta a palavra, o tribuno finalizou seu discurso destacando que 

quando Fernando Dantas Torres estava como Presidente nesta Casa, havia um grupo de 

vereadores que o criticava, mas que isto depois passou. Disse que agora todos precisam dar 

um voto de confiança a Presidente Eremita Mota, acabar com as picuinhas e dar um apoio 

para que esta faça um bom mandato. Em aparte, o vereador Flavio Arruda Morais 

parabenizou o colega à tribuna pelo trabalho desenvolvido na comunidade de Humildes, e 

disse que o discurso do colega tem todo embasamento, e que está na hora de colocar a casa 

para andar, tratar de assuntos coletivos que beneficiam a população de feira de Santana. Por 

fim destacou que o colega pode contar com ele, pois estão ali para poder fazer o bem pela 

população. Em Pela Ordem, o vereador Luiz Augusto de Jesus solicitou à Presidente que o 

inscrevesse nas Explicações Pessoais, sendo seguido pelo parlamentar Pedro Cícero 

Marcenio Silva que, em Pela Ordem, desejou boas vindas ao ex-vereador Fábio Lucena 

que, para a Casa, é uma honra recebe-lo. Durante a Ordem do Dia, foram apreciadas as 

seguintes proposições: <Em primeira discussão, o Projeto de Lei Ordinária nº 

178/2021, de autoria do edil José da Costa Correia Filho. Em Pela Ordem, o vereador Luiz 

Augusto de Jesus disse que, em comum acordo com o autor do projeto, pediu que fosse 

adiada a votação por três sessões, para que este seja estudado com mais cautela, o que foi 

acatado por unanimidade. Em Pela Ordem, os edis Silvio de Oliveira Dias, Jurandy da 

Cruz Carvalho, Flávio Arruda Morais, José da Costa Correia Filho e Josse Paulo Pereira 

Barbosa registraram as presenças na Galeria, respectivamente de Taninha, Rincon, Bia 

Motoboy, Luiz, Alice, Regis e Rosângela Bastos. Dando continuidade, o Projeto de Lei 
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Ordinária nº 12/2022, de autoria do edil Ivamberg Lima, foi aprovado por unanimidade 

em segunda discussão. Em declaração de voto, o autor do projeto ressaltou que as empresas 

que são terceirizadas geralmente dão calote em seus funcionários e nos órgãos que fazem a 

cobrança de direitos trabalhistas, que a Lei diminuiria a incidência desse tipo de prática. Em 

declaração de voto, o edil Silvio Dias parabenizou as mulheres e a luta de todas e, citando o 

projeto de lei supracitado, disse ser de extrema importância para o município, para que os 

trabalhadores não sejam ludibriados e não fiquem sem seus pagamentos e direitos 

trabalhistas devidos. Em declaração de voto, o edil José Carneiro ressaltou que já existe Lei 

Federal que diz exatamente o que consta no texto do Projeto, mas que é uma réplica da lei 

maior, o que não impediria de ter seu voto favorável. Em Pela Ordem, o edil Ivamberg 

Lima cumprimentou a senhora Larissa que estava na Galeria e a todas as lideranças do PT, 

parabenizou-as em razão do Dia Internacional da Mulher. Em Pela Ordem, o vereador 

Silvio Dias cumprimentou e parabenizou as mulheres que fazem parte da APLB e 

parabenizou também à mesa diretiva da Câmara, que conta com duas mulheres. Em 

seguida, lastimou que o prefeito não tenha respeito pelas mulheres trabalhadoras, pois 

atrasa salários das profissionais professoras e médicas. Em Discussão Única, Projeto de 

Decreto Legislativo nº 08/2023, de autoria da Mesa Diretiva, aprovado por unanimidade. 

Pronunciamentos na Tribuna (Asssociação dos Professores) – Larissa, Valesca, Marlede, 

Jussara e Karen. Em Pela Ordem, o edil Silvio Dias falou que o machismo, a violência e o 

desrespeito estão presentes em muitos lugares da cidade e que a Presidente tem passado por 

isso dentro da Casa Legislativa. A Presidente Eremita Mota aproveitou para agradecer e 

ressaltar que essas homenagens são essenciais e que ela tem se sentido muito fragilizada 

pelo que vem passando mesmo antes de tomar posse. Argumentou que tem sido alertada 

para não andar sozinha pelas ruas e que a pressão tem sido grande, até mesmo por meio de 

ameaças. Finalizou pedindo que se possa criar os filhos e os netos com outra cultura, com a 

visão do respeito às mulheres e que os corações fossem abrandados. Promulgações: 

Decretos Legislativos 03/2023, 04/2023, 05/2023, 06/2023, 07/2023, 08/2023, 09/2023 e 

10/2023>. No momento destinado às Explicações Pessoais, franqueou-se a palavra aos edis 

Luiz Augusto de Jesus e Luiz Ferreira Dias. Nada mais havendo por tratar, a Presidente 

Eremita Mota de Araújo declarou encerrada a presente Sessão, às onze horas e trinta e sete 

minutos, sendo convocada outra para a próxima quinta-feira, dia nove de março do ano em  

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

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

à apreciação plenária, na forma regimental.       

 


