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Ata da 78ª 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 02 de 

setembro de 2021. 

 

Aos dois dias do mês de setembro 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 septuagésima oitava 

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

Legislatura, na qual a exceção do parlamentar Pedro Cícero Marcenio Silva 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, Petrônio Oliveira Lima, Ronaldo Almeida Caribé, Sílvio de Oliveira 

Dias e Valdemir da Silva Santos. Amparado pelo Regimento Interno, o Presidente desta 

Casa, vereador Fernando Dantas Torres, declarou aberta a presente Sessão e solicitou a 

segunda Secretária, parlamentar Eremita Mota de Araújo, proceder a leitura da Ata da 

Sessão anterior, a qual após ser submetida a apreciação do Plenário foi aprovada pela 

unanimidade dos parlamentares presentes. Prosseguindo, o Presidente, edil Fernando 

Dantas Torres, solicitou que a primeira Secretária, vereadora Luciane Aparecida Silva Brito 

Vieira, procedesse a leitura das matérias previamente constantes para o Expediente do dia, 

que vão a seguir: <Projetos de Lei Ordinária n/nºs 135 e 136/2021, de autoria dos 

vereadores Jhonatas Lima Monteiro e Emerson Costa dos Santos, que, na devida ordem 

“Declara de Utilidade Pública a Associação Feirense de Pessoas com Doenças Falciforme 

(AFADFAL) e dá outras providências” e “ Dispõe sobre a obrigatoriedade dos laboratórios 

conveniados a Rede Pública Municipal a realizar a coleta de materiais para exames 

laboratoriais de pessoas idosas, acamadas e/ou com necessidades especiais em suas 

residências ou nas unidades de saúde mais próximas, e dá outras providências”. Pareceres 

s/n exarados pela Comissão Especial para Análise de Concessão de Honraria opinando pelo 

deferimento dos Projetos de Decreto Legislativo nºs 03 e 06/2021, de iniciativa do edil Luiz 

Augusto de Jesus. Requerimentos nºs 215 e 216/2021, de autoria dos parlamentares 
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Jhonatas Lima Monteiro e Flávio Arruda Morais. Indicações nºs 1953 a 1986/2021, de 

iniciativa dos vereadores Josse Paulo Pereira Barbosa, Jurandy da Cruz Carvalho, Jhonatas 

Lima Monteiro, Pedro Américo de Santana Silva Lopes, José Marques de Messias, Flávio 

Arruda Morais e Silvio de Oliveira Dias>. Em Pela Ordem, os vereadores Eremita Mota 

de Araújo e Fernando Dantas Torres repassaram respectivamente os tempos do PSDB e do 

PSD para o edil Josse Paulo Barbosa. Prosseguindo no Horário das Lideranças 

Partidárias, o vereador Josse Paulo Barbosa (PSC) discorreu sobre a informação 

veiculada pelo programa radiofônico Subaé Notícias na qual informa sobre a verba 

destinada ao Hospital D. Pedro de Alcântara (HDPA) no valor de R$ 132 milhões. 

Adiantou que na condição de membro da Comissão de Saúde, Assistência Social e 

Desporto vai procurar o secretário municipal de Saúde, médico Marcelo Moncôrvo Britto, 

para saber por que o hospital recebeu tamanha verba e não dispõe de atendimento de 

emergência geral e ortopédica para a população feirense. Acrescentou desejar saber como 

são gastos os R$ 132 milhões que foram repassados para a Santa Casa da Misericórdia. 

Disse que a notícia foi veiculada hoje pelos repórteres Elias Lúcio e Juarez Fernandes e lhe 

causou arrepio. Interrogou novamente como os recursos públicos estão sendo empregados 

no referido hospital. Conclamou os vereadores da base governista a explicar como o 

dinheiro está sendo utilizado. Disse que foram instaladas oito UTI no hospital e interrogou 

se elas serão disponibilizadas aos pacientes do SUS depois da pandemia. Adiantou que vai 

procurar advogados para formular uma denúncia ao Ministério Público contra o HDPA. 

Cobrou uma resposta da diretora geral do Hospital D. Pedro de Alcantara (HDPA), médica 

Sandra Peggi. Frisou que apenas o Hospital Geral Clériston Andrade faz cirurgias de 

emergência e ortopédica em Feira de Santana. Acrescentou que em alguns casos as 

cirurgias são realizadas em Salvador. Citou que na referida reportagem, a diretora informou 

que gasta R$ 2,75 milhões por mês e para supressa ainda há um aditivo no referido contrato 

para que seja repassada mais verbas para a unidade hospitalar. O orador parabenizou os 

reportes pelo furo jornalístico. Afirmou que para ser atendido no HDPA as pessoas têm que 

procurar o ex-vereador Justiniano França ou a vereadora licenciada e secretaria 

Extraordinária de Políticas para as Mulheres, Gerusa Sampaio. Ao vereador Jurandy 

Carvalho disse que as pessoas encaminhadas por ele são atendias por ser um aliado do ex-

prefeito Jose Ronaldo de Carvalho. Assinalou que o HTO e a Casa de Saúde Santana 

deixaram de realizar cirurgias através do SUS e qualquer cirurgia que o feirense necessita 

fazer ou é no Clériston ou em algum hospital em Salvador. Quanto ao convênio da 

Prefeitura Municipal de Feira de Santana com a Casa de Saúde Santana, disse que vai 

procurar o secretário municipal de Saúde, médico Marcelo Britto, para ampliar e assegurar 
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o atendimento ortopédico em Feira de Santana. Voltou a questionar para onde foram os R$ 

132 milhões destinados ao HDPA? Parabenizou o vereador Edvaldo Lima que no próximo 

dia 7 vai às ruas defender o governo do presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. 

Em aparte o vereador Emerson Costa dos Santos disse que o tratamento de anemia 

falciforme saiu do hospital e as UTIs são exclusivas para pacientes particulares; já a 

vereadora Eremita Mota de Araújo disse que teve conhecimento que uma pessoa para ser 

atendida teve que procurar um empresário, cujo nome não foi revelado; o edil Jurandy 

Carvalho, relatou que conhece pessoas que foram atendidas no HDPA através do SUS e 

sem intermediarias no Incardio; o parlamentar Pedro Américo reconheceu que o HDPA 

deixou de fazer o atendimento aos pacientes com anemia falciforme e defendeu que se faça 

gestão para que o serviço seja retomado; o edil José Correia lembrou que o ex-prefeito 

Tarcízio Pimenta continua atendendo a população carente na Casa de Saúde Santana. Em 

seguida, o edil Edvaldo Lima (MDB) disse que o grande jurista Rui Barbosa dizia que o 

Comunismo não é fraternidade, é invasão de ódio entre as classes e não respeita a religião. 

Afirmou que o Comunismo tem o objetivo de prender toda a sociedade. Disse que no 

próximo dia 7 de Setembro é o dia da nação brasileira. Ressaltou que o nos últimos tempos 

o Comunismo e o Socialismo tentam impor os seus caprichos à sociedade brasileira. 

Antecipou que na próxima terça-feira vai para a rua defender dos valores da família e o 

cristianismo e defender a nação do Comunismo. Convidou os vereadores patriotas a irem às 

ruas em defesa da liberdade de expressão. Disse que governadores e prefeitos 

irresponsáveis tiraram a liberdade das pessoas de irem às ruas, à praia. Acrescentou que o 

Comunismo e o Socialismo estão querendo tirar o direito das pessoas frequentarem as 

igrejas. Assinalou que também estará nas ruas em defesa do governo do presidente da 

República, Jair Messias Bolsonaro. Disse que Jesus está voltado e que nesses dois anos do 

governo federal foi restabelecido a honestidade no Brasil. Continuou afirmado que está na 

luta em defesa do cidadão brasileiro. Em aparte o vereador Jhonatas Monteiro disse não 

entender esse Socialismo brasileiro, pois só em 2020 surgiram 42 novos milionários; já o 

vereador Josse Paulo Barbosa que defendeu o presidente Bolsonaro. Em Pela Ordem, o 

vereador Jurandy Carvalho questionou a ordem de inscrição no horário das lideranças. Em 

Pela Ordem, o vereador Jurandy Carvalho disse que pela ordem dos inscritos seria o 

quinto, mas o Presidente teria invertido a sequência das inscrições. O Presidente afirmou 

que ainda não terminou o tempo das Lideranças Partidárias e que todos teriam direito a se 

pronunciar. Em Pela Ordem, o edil Silvio Dias registrou na Galeria, a presença da senhora 

Iraildes de Tiquaruçu. Em Questão de Ordem, o vereador Pedro Américo sugeriu que a 

ordem de inscrição fosse publicizada no painel de votação. O Presidente assegurou que até 
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às dez horas e trinta minutos os oradores teriam direito a se pronunciar. Ao vereador 

Jurandy Carvalho informou que o edil só tem direito a solicitar em Pela Ordem apenas duas 

vezes durante a Sessão. Na sequência, o parlamentar Emerson Costa dos Santos (DC) 

destacou matéria publicada no blog “O Protagonista” na informa a locação de quatro 

caminhonetes de luxo modelo Toro diesel para servir ao secretário municipal de Saúde, 

médico Marcelo Britto, pelo valor unitário de R$ 3.900,00, o que perfaz R$ 46.800,00 

anualmente. São 180.200,00 gastos com os quatro veículos. O orador criticou o fato da 

caminhonete não está plotada com a logomarca da Prefeitura Municipal de Feira de Santana 

conforme prevê a legislação. Recomendou que o secretário como qualquer outro servidor 

venha de ônibus de Salvador para Feira de Santana. Também disse ser estranhou o fato da 

locadora ser de Recife. Lembrou ser autor de Projeto de Lei Ordinária que obriga a 

informação no veículo do valor do contrato de locação, preço unitário e o proprietário da 

empresa. Argumentou que ao invés locar quatro caros de luxo, a Prefeitura Municipal 

deveria adquirir uma UTI móvel e disponibilizá-la para os seus munícipes. Afirmou não ser 

obrigação do município transportar o secretário de Salvador para Feira de Santana. Disse 

desejar saber se os veículos locados são usados para transportar o secretário de Salvador 

para Feira de Santanna e se esse deslocamento envolve os gastos como diária para 

motoristas. Alertou que ainda faltam ser pagos R$ 185 mil do referido contrato. Em aparte, 

o vereador Flavio Arruda disse que cogita apresentar Projeto de Lei Ordinária obrigando a 

Prefeitura Municipal colocar GPS em toda frota municipal para saber para onde está indo o 

dinheiro público. Em seguida, o edil Ivamberg Lima (PT) em resposta ao edil Edvaldo 

Lima disse que se Rui Barbosa estivesse vivo certamente votaria em Luís Inácio Lula da 

Silva. Lago após, destacou as inconsistências das obras do BRT de Feira de Santana. 

Relatou que ontem um caminhão baú ficou enganchado em uma estação instalada na 

avenida João Durval Carneiro. Afirmou que tais incidentes demonstram falta de 

planejamento. Alertou que avenida é estreita e se for implantada uma faixa exclusiva para o 

BRT vai impactar no trânsito. Lembrou que na segunda-feira passada, o secretário 

municipal de Planejamento, Carlos Brito, anunciou a duplicação da rua Artemia Pires com 

a ressalva que em um trecho não seria possível a duplicação devido ao avanço de 

construções na via pública. O orador salientou que as obras foram erguidas com alvarás e 

habite-se emitidos pela Prefeitura Municipal. Acrescentou que tais construções foram 

realizadas nos últimos vinte anos quando o grupo político estava no poder. Alertou que as 

construções irregulares só foram possíveis com o beneplácito da Prefeitura Municipal. 

Criticou a morosidade das obras realizadas pelo Município tais como as que estão sendo 

tocadas na rua Francisco Dias, bairro Papagaio e na duplicação dos viadutos. Porém no 
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período eleitoral são céleres. Questionou o fato do secretário municipal de Planejamento, 

Carlos Brito, não querer que a população discuta e debata como o dinheiro público deve ser 

gasto. Pois, tal solicitação foi vetada na LDO. Alertou que o dinheiro vem dos impostos 

pagos pela população que deseja mais transparência. Alertou para o fato de que o Tribunal 

de Contas dos Municípios (TCM) está advertindo sistematicamente que o governo 

municipal está realizado obras com inelegibilidade. Foi aparteado pelos edis Emerson Costa 

que reafirmou a falta de planejamento na construção dos viadutos em Feira de Santana e o 

parlamentar Pedro Américo que alertou que as obras do Centro de Convenções e da Lagoa 

Grande de responsabilidade do governo do Estado se arrastam há mais de dez anos.  Em 

Questão de Ordem, o edil Jurandy Carvalho disse que o Presidente está cerceando o 

direito da bancada da situação usar a palavra. O Presidente afirmou que se não houver 

nenhum imprevisto até às dez horas trinta minutos todos usarão a palavra. Em Pela Ordem 

o edil Luiz Augusto de Jesus alertou ao Presidente que os oradores devem usar a palavra 

seguindo a ordem de inscrição. Em seguida, o vereador Silvio Dias (Liderança da 

Minoria) criticou o caótico transporte público de Feira de Santana. Alertou que as 

empresas que exploram o transporte coletivo urbano Rosa e São João ficam chantageando. 

Pois, num momento diz que vão sair e em outro diz que fica se a tarifa for de R$ 6,90. O 

orador frisou que quem faz a maior parte do transporte em Feira de Santana são os 

alternativos. Pregou que de forma emergencial, a Prefeitura Municipal contrate os 

alternativos, para caso as empresas abandonem a cidade o transporte público tenha solução 

de continuidade. Salientou que alguns têm até a capacidade de adquirir ônibus. Lembrou 

que a Prefeitura Municipal já fez uso de contrato emergencial em 2015. Mas, as empresas 

foram embora deixando o calote com os trabalhadores. Pregou o ordenamento de forma que 

o transporte volte a ter qualidade e cumprir os horários. O orador disse que a minoria nesta 

Casa é barulhenta e não gosta de democracia e ficam atrapalhando o discurso dos tribunos. 

Frisou que a voz da oposição não será calada. Argumentou que os trabalhadores do 

transporte alternativo têm a total competência de assumir o transporte coletivo em Feira de 

Santana. Prosseguindo, o edil Flavio Arruda (PSB) disse que visitou o bairro 

Cordeirópolis um dos mais carentes de Feira de Santana. Informou que o edil Luiz Augusto 

de Jesus foi muito bem votado no local. Revelou que em no local há uma bica que jorra 

água continuamente e que poderia ser transformada em uma atração turística. Disse que em 

contato com o deputado estadual Ângelo Almeida ventilou a possibilidade de uma emenda 

parlamentar visando implantar um chafariz no local. Acrescentou que foi ao Cordeirópolis 

e levou o básico. Sopa e alimentos para os mais carentes. Cobrou a presença do vereador 

Luiz Augusto de Jesus, pois as pessoas necessitam de visitas e de carinho. E seguida relatou 
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que no final da rua El Salvador próximo ao Conjunto Luanda formou-se uma lagoa e tanto 

a Prefeitura quanto a Via Bahia se eximem das responsabilidades. Mas, quem está perdendo 

são os moradores que pagam os seus impostos e não têm de volta obras e serviços. Frisou 

que o problema já perdura há oito anos. Afirmou que uma ambulância da SAMU empacou 

no local e provavelmente deixou de salvar vidas. Frisou que não publicou o vídeo nas redes 

sociais para não causar constrangimento ao superintendente de Manutenção, João Vianey. 

Foi aparteado pelos parlamentares Luiz Augusto de Jesus, Edvaldo Lima dos Santos e 

Pedro Américo. Em Pela Ordem, o vereador Valdemir Santos disse que se fosse o orador 

recusaria usar mais uma vez o tempo. Pois, está se tornado uma brincadeira a concessão do 

tempo adicional aos oradores. O Presidente assinalou que seria o vereador Valdemir Santos 

que estaria desrespeitando o Regimento Interno. Pois, estava se alimentando no Plenário. O 

Presidente comunicou ao Plenário que suspenderia a presente Sessão por vinte minutos para 

comunicar ao Grupo dos Aliados e a oposição, as medidas a serem adotadas para o 

cumprimento da decisão judicial conseguida liminarmente pelos sete parlamentares 

governistas quanto a nomeação do cargo de assessor especial. Adiantou que teria que 

proceder a exoneração de alguns cargos para atender a ordem judicial. Os trabalhos foram 

reabertos às onze horas e dezenove minutos. Durante a Ordem do Dia foram apreciadas as 

seguintes proposições:<Em primeira discussão, o Projeto de Lei Ordinária nº 018/2021, de 

autoria do vereador Pedro Cícero, foi adiado de pauta devido a ausência do autor na Sessão. 

Em Pela Ordem, e em nome da Casa da Cidadania, o vereador Ronaldo Caribé solicitou 

constar em Ata, a presença na Galeria deste Legislativo do vereador do município de 

Anguera senhor Regis Figueiredo. Em seguida, em Pela Ordem, o edil Luiz Augusto de 

Jesus informou à Mesa Diretiva que o secretário municipal de Desenvolvimento Social, 

senhor Antonio Carlos Borges Júnior, compareceu a esta Casa conforme foi convocado 

através de Requerimento de autoria do edil Josse Paulo esperou por mais de dez minutos. 

Mas devido a reunião da Mesa não esperou a reabertura dos trabalhos. O Presidente disse 

que apesar do Requerimetno ter marcado a vinda o secretário para esta data, o que estava 

agendado para hoje era a Ordem do Dia. Prosseguindo, em primeira discussão, o parecer 

exarado pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) contrário à tramitação 

do Projeto de Lei Ordinária nº 041/2021, de iniciativa do edil Josse Paulo Barbosa, foi 

aprovado pela maioria dos vereadores presentes, com votos favoráveis dos edis Edvaldo 

Lima e José Marques de Messias. Entretanto, a matéria recebeu emenda de autoria do 

parlamentar Flávio Arruda e consequentemente baixou às comissões. Caber registar que 

usaram a palavra na discussão contrária ao parecer, os vereadores Jose Paulo Barbosa, 

Jhonatas Monteiro que foi aparteado pelo edil Josse Paulo Barbosa e Flavio Arruda. 
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Durante o pronunciamento do vereador Jhonatas Monteiro o comando da Mesa Diretiva 

passou para a segunda Secretária, vereadora Eremita Mota de Araújo. Em Pela Ordem, o 

edil Josse Paulo Barbosa solicitou celeridade da CCJR na análise do parecer da Emenda 

apresentada pelo edil Flavio Monteiro. Prosseguindo, foram aprovados pela unanimidade 

dos vereadores presentes, o parecer exarado pela CCJR favorável à tramitação do Projeto 

de Lei Ordinária nº 107/2021, de autoria do parlamentar Jhonatas Monteiro, assim como a 

referida proposição. Cabe registar que usaram a palavra em discussão o vereador Vladimir 

Santos e Jurandy Carvalho. Em votação, os edis Jhonatas Monteiro, Luiz Augusto de Jesus, 

Ivamberg Lima, Petrônio Lima, Pedro Américo, Silvio Dias, Edvaldo Lima, Valdemir 

Santos e Josse Paulo Barbosa>. Nada mais havendo por tratar a segunda Secretária, 

vereadora Eremita Mota de Araújo, declarou encerrada a presentes Sessão, às doze horas e 

trinta e nove minutos convocando outra para o próximo dia oito, uma quarta-feira, com a 

seguinte pauta:<Em segunda discussão, o Projeto de Lei Ordinária nº 107/20221, de autoria 

do edil Jhonatas Monteiro. Em primeira discussão, o Projeto de Lei Ordinária nº 018/2021, 

da lavra do parlamentar Pedro Cícero. Em discussão única, o Projeto de Resolução nº 

736/2021, de iniciativa do vereador Ivamberg Lima. Em votação única, os Requerimentos 

nºs 210, 214, 215 e 216/2021, respectivamente de autoria dos edis Emerson Costa dos 

Santos, Pedro Cícero, Jhonatas Monteiro e 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.     

 

 

 


