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Ata da 6ª 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 10 de 

janeiro de 2023. 

 

Aos dez dias do mês de janeiro 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 sexta Sessão Ordinária, referente 

à primeira Etapa, do terceiro Período, da décima nona Legislatura, na qual, à exceção dos 

parlamentares Fernando Dantas Torres, Flávio Arruda Morais, Ivamberg dos Santos Lima, 

Jhonatas Lima Monteiro, Josse Paulo Pereira Barbosa e Sílvio de Oliveira Dias, 

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

Eremita Mota de Araújo, José Carneiro Rocha, José da Costa Correia Filho, José Marques 

de Messias, Jurandy da Cruz Carvalho, Luciane Aparecida Silva Brito Vieira, Luiz Augusto 

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

Silva, Petrônio Oliveira Lima, Ronaldo Almeida Caribé 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 que o vereador Valdemir da Silva 

Santos, segundo Secretário, procedesse à leitura da Ata da Sessão anterior, a qual foi 

submetida à apreciação plenária e aprovada pela unanimidade dos edis presentes. Em 

seguida, solicitou da primeira Secretária, vereadora Luciane Aparecida Silva Brito Vieira, a 

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

<Projeto de Lei Ordinária nº 002/2023, de autoria do edil Marcos Antônio dos Santos 

Lima, que “Dispõe sobre obrigação das empresas terceirizadas comprovar quitação de 

débitos relativos a tributos, e dá outras providências”. Indicações nºs 001 e 002/2023, 

ambas de iniciativa do vereador Marcos Antônio dos Santos Lima. Correspondências: 

Atestado Médico, datado do dia 06 de janeiro do ano em curso e assinado pelo Dr. Robson 

Souza Santos – CRM/BA 11.553, informando que o vereador Josse Paulo Pereira Barbosa 

foi examinado no Hospital Ortopédico na data mencionada e que, a partir de então, 

precisará se afastar de suas atividades laborais por quinze dias por motivo de doença. OF. 

PROCON nº 064/2023, datado do dia 05 de janeiro do ano em curso e assinado pelo Sr. 

Antônio Maurício Santana de Carvalho, Superintendente da Superintendência Municipal de 

Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON/FSA), encaminhando a esta Casa os 
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Balancetes de Despesa e Receita do referido órgão, referentes ao mês de novembro de 

2022>. Na sequência, a Presidente desta Casa, parlamentar Eremita Mota de Araújo, 

comunicou que a presente Sessão seria suspensa por alguns minutos para que fossem 

apresentadas informações sobre os Pareceres, exarados pela Comissão de Finanças, 

Orçamento e Fiscalização – CFOF, referentes às Emendas à Lei Orçamentária Anual – 

LOA, exercício 2023. Por fim, parabenizou a referida comissão pelo trabalho realizado nos 

últimos dias. Reaberta a presente Sessão, a Presidente disse que o edil Jurandy da Cruz 

Carvalho (PL), Presidente da CFOF, informou que muitos Pareceres foram exarados e serão 

publicados, ainda neste dia, no Diário Oficial Eletrônico. No Horário das Lideranças 

Partidárias, o edil Pedro Cícero Marcenio Silva (CDN) saudou o Sr. Valter Vieira, 

Presidente do Sindicato dos Radialistas de Feira de Santana e Região, presente na galeria 

desta Casa, e registrou que acompanhava o trabalho deste há vinte anos. Mencionou o ex-

vereador Antônio Carlos Passos Ataíde, o qual também se encontrava presente na galeria 

desta Casa e, em seguida, comentou que, nesta manhã, ao acompanhar o programa de rádio 

Acorda Cidade, apresentado pelo radialista Dilton Coutinho, teve a oportunidade de ouvir 

os questionamentos feitos por este ao Prefeito Colbert Martins da Silva Filho acerca do 

fechamento da unidade de pronto atendimento – UPA localizada no bairro Mangabeira. 

Salientou que o referido gestor municipal não prestou os devidos esclarecimentos sobre a 

situação, de modo que entrou em contato com o programa de rádio mencionado para 

indagar ao Prefeito Municipal se os extratos de pagamento dos salários dos profissionais da 

área da saúde seriam apresentados à população feirense, entretanto, o Chefe do Poder 

Executivo nada disse. Declarou que os profissionais da área da saúde seguiam com seus 

salários atrasados, o que, para si, era inaceitável e injusto. Externou que os profissionais 

mencionados não eram respeitados pela administração pública municipal e destacou que, 

comumente, o Prefeito Municipal afirmava que os problemas ocorriam nesta cidade porque 

os vereadores não apreciavam, com celeridade, as matérias encaminhadas pelo Poder 

Executivo. Frisou que, recentemente, matérias referentes à suplementação orçamentária 

foram aprovadas neste Parlamento, contudo, a Prefeitura Municipal não sanou os 

problemas desta cidade. Questionou o destino dos recursos financeiros oriundos da 

solicitação de suplementação orçamentária e enunciou que os vereadores deveriam 

averiguar o que ocorria na saúde deste município. Disse que, no programa mencionado, o 

Prefeito Colbert Martins da Silva Filho teceu comentários críticos ao sistema de regulação 

deste estado quando, na verdade, este era um problema desde a gestão do ex-Governador 

Paulo Souto. Ao concluir seu discurso, relatou que estava indignado com as ações do 

Governo Municipal. Em seguida, o parlamentar José da Costa Correia Filho (PATRI) 
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saudou a Presidente desta Casa, vereadora Eremita Mota de Araújo, e congratulou o 

radialista Dilton Coutinho pelos vinte e sete anos de existência do programa Acorda 

Cidade. Referiu-se ao Prefeito Colbert Martins da Silva Filho e aos secretários municipais, 

sobretudo à atual Secretária Municipal de Saúde, Sra. Cristiane Campos, ao frisar que esta 

se adequava às atribuições de seu cargo e que os chefes das pastas deveriam ter como 

exemplo de gestores os Srs. Carlos Alberto Oliveira Brito e Expedito Eloy, 

respectivamente, Secretários Municipais de Planejamento e da Fazenda, ao afirmar que 

ambos eram experientes. Frisou que tanto os vereadores quanto os secretários municipais 

deveriam se empenhar ainda mais e cobrar de seus assessores um trabalho exemplar. 

Referiu-se, ainda, ao Sr. Pedro Américo de Santana Silva Lopes, Secretário Municipal de 

Agricultura, Recursos Hídricos e Desenvolvimento Rural, ao dizer que este poderia retornar 

a esta Casa para reassumir seu cargo de vereador a fim de contribuir com os trabalhos 

legislativos. Conclamou o Prefeito Colbert Martins da Silva Filho para visitar as 

localidades feirenses com o objetivo de conhecer as demandas da população e salientou 

que, se necessário fosse, poderia ser realizado um mutirão para resolver todos os problemas 

deste município. Destacou que o Chefe do Poder Executivo poderia contar com seu apoio e, 

na sequência, comentou sobre a necessidade de fazer um acordo com os feirantes da Rua 

Marechal Deodoro, bem como discorreu sobre o fato de oito viaturas terem sido 

encaminhadas para coibir um evento realizado neste município, o que, para si, era 

inaceitável. Por fim, declarou que o Governo Municipal deveria seguir trabalhando por 

Feira de Santana. Durante o pronunciamento do orador à tribuna, o segundo Secretário 

desta Casa, edil Valdemir da Silva Santos, assumiu o comando da Mesa Diretiva. 

Posteriormente, a parlamentar Luciane Aparecida Silva Brito Vieira (MDB) externou 

sua preocupação com os posicionamentos e as atitudes do Prefeito Colbert Martins da Silva 

Filho ao mencionar o encerramento das atividades da unidade de pronto atendimento – 

UPA localizada no bairro Mangabeira. Disse que os vereadores não poderiam aceitar isto e 

frisou que não houve qualquer remanejamento de verbas destinadas à Secretaria Municipal 

de Saúde na LOA – exercício 2023. Enunciou, ainda, que os parlamentares compreendiam 

que tanto a saúde quanto a educação careciam de maior atenção por parte do poder público 

municipal e repudiou as ações do Chefe do Poder Executivo ao frisar que este, apesar de ser 

médico, negligenciava questões relativas à saúde e à atenção básica. Conclamou os 

vereadores da bancada governista ao registrar que estes deveriam explicar os motivos pelos 

quais o Prefeito Municipal decidiu encerrar as atividades da unidade de saúde mencionada 

e destacou que a situação em Feira de Santana era caótica. Reiterou que repudiava as ações 

do Poder Executivo ao exteriorizar que este não investia na saúde e na educação apesar de 
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possuir os recursos necessários para propiciar benfeitorias ao povo. Teceu críticas ao 

Prefeito Municipal e declarou que a Sra. Cristiane Campos, Secretária Municipal de Saúde, 

não visitava as unidades de saúde deste município para ter conhecimento dos problemas. 

Disse que, enquanto enfermeira, recebia telefonemas de médicos que clamavam por socorro 

porque não recebiam seus salários há três meses, assim como sempre se disponibilizava 

para dialogar com seus eleitores, os quais lhe procuravam para solicitar ajuda. Salientou 

que, por conta disto, se pronunciava à tribuna para solicitar ao Chefe do Poder Executivo 

sensibilidade para resolver os problemas deste município. Frisou que atuava com 

independência e externou que não era possível agir de modo omisso diante dos problemas 

enfrentados pelo povo. Destacou, ainda, que estava decepcionada com a gestão do Prefeito 

Colbert Martins da Silva Filho e afirmou que este, ao conceder entrevistas, sempre tentava 

atribuir as responsabilidades dos problemas que ocorriam neste município aos 

parlamentares. Por fim, reiterou que sempre defenderia os direitos da população feirense. 

Oportunamente, o segundo Secretário deste Parlamento, edil Valdemir da Silva Santos, no 

comando dos trabalhos legislativos, saudou o radialista Valter Vieira, presente na galeria 

desta Casa. Em seguida, o parlamentar Edvaldo Lima dos Santos (MDB), em tempo 

cedido pela vereadora Eremita Mota de Araújo (PSDB), referiu-se aos pronunciamentos 

dos oradores que lhe antecederam à tribuna ao frisar que a situação da saúde neste 

município era preocupante, pois o Poder Executivo tentava transferir suas 

responsabilidades para esta Casa. Teceu comentários críticos ao Prefeito Colbert Martins da 

Silva Filho ao externar que as pessoas deveriam responder por seus atos e registrou que, ao 

se deslocar para a presente Sessão, acompanhou a entrevista concedida pelo Chefe do Poder 

Executivo ao radialista Dilton Coutinho. Salientou que, diversas vezes, ao longo da 

apreciação das proposições referentes à solicitação de suplementação orçamentária, 

comentou que a Prefeitura Municipal possuía os recursos necessários para dar continuidade 

aos serviços ofertados, no entanto, a gestão pública seguiu tentando transferir suas 

responsabilidades para este Poder Legislativo. Externou que, no ano anterior, os 

parlamentares aprovaram um orçamento de cerca de um bilhão e seiscentos mil reais, além 

dos pedidos de suplementação, entretanto, os serviços prestados pela administração pública 

permaneciam precários. Comentou que era inaceitável o Governo Municipal propor o 

fechamento de uma unidade de saúde quando a população necessitava de atendimentos 

médicos e de hospitais especializados. Em aparte, o edil Pedro Cícero Marcenio Silva 

(CDN). Ao finalizar seu pronunciamento, o orador à tribuna destacou que não entendia o 

motivo pelo qual a Prefeitura Municipal negligenciava a saúde. Neste momento, a 

Presidente desta Casa, vereadora Eremita Mota de Araújo, assumiu o comando da Mesa 
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Diretiva. Logo após, o edil Emerson Costa dos Santos (DC) comentou, brevemente, sobre 

os atos antidemocráticos que ocorreram em Brasília no último domingo, bem como 

enalteceu o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva e teceu críticas ao ex-Presidente Jair 

Messias Bolsonaro. Repudiou os atos mencionados ao frisar que estes foram incentivados 

pelo ex-presidente supracitado. Em seguida, teceu comentários críticos ao Prefeito Colbert 

Martins da Silva Filho ao comentar que este deveria aprender sobre gestão e expôs que, 

recentemente, o Poder Executivo encaminhou para esta Casa proposições relativas à 

solicitação de suplementação orçamentária com a justificativa de que os recursos 

financeiros seriam destinados ao pagamento dos profissionais da área da saúde, entretanto, 

até o presente momento, isto não ocorreu. Destacou que a população feirense foi 

surpreendida com a nota publicada pela Sra. Cristiane Campos, Secretária Municipal de 

Saúde, a qual mencionava o encerramento das atividades da unidade de pronto atendimento 

– UPA localizada no bairro Mangabeira devido à falta de demanda. Disse que tal assertiva 

não tinha fundamento, pois a UPA do bairro Queimadinha seguia lotada, o que evidenciava 

o descaso do Prefeito Municipal com a saúde. Posteriormente, registrou que o Sr. Denilton 

Brito foi designado para responder, interina e cumulativamente, pelo cargo de Secretário 

Municipal de Administração apesar de, recentemente, ter sido alvo de investigações da 

Polícia Federal. Disse que, infelizmente, a gestão pública municipal desrespeitava a 

população e frisou que, na entrevista concedida pelo Prefeito Municipal ao programa 

Acorda Cidade, este criticou o fato de o Governador Jerônimo Rodrigues ter 

disponibilizado setenta policiais militares para conceder apoio ao Governo Federal após a 

invasão ao Congresso Nacional e ao Supremo Tribunal Federal – STF. Externou que, 

comumente, o Prefeito Municipal afirmava que o aumento da criminalidade era resultado 

da falta de policiamento e declarou que os governantes deveriam priorizar a educação e a 

saúde. Por fim, disse que, apesar de ser médico, o Prefeito Colbert Martins da Silva Filho 

negligenciava a atenção básica, o que agravava os problemas da alta complexidade no 

âmbito da saúde. Durante o pronunciamento do orador à tribuna, o segundo Secretário desta 

Casa, edil Valdemir da Silva Santos, assumiu o comando da Mesa Diretiva e afirmou que 

muitos evangélicos destinaram voto, nas últimas eleições, ao ex-Presidente Jair Messias 

Bolsonaro porque eram contrários à corrupção. Em Pela Ordem, o edil Emerson Costa dos 

Santos (DC) indagou se o segundo Secretário concordava com os atos antidemocráticos. 

Em resposta, o segundo Secretário externou que os evangélicos repudiavam atos de 

vandalismo. Em Pela Ordem, o vereador Edvaldo Lima dos Santos (MDB) referiu-se ao 

parlamentar Emerson Costa dos Santos (DC) ao dizer que os evangélicos não concordavam 

com atos de vandalismo e afirmou que a categoria prezava pela democracia. Em seguida, o 
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parlamentar Luiz Augusto de Jesus (UB) solicitou que, ao término desta Sessão, fosse 

prestado um minuto de silêncio, em Homenagem Póstuma, a uma idosa de setenta e seis 

anos que faleceu com a Bíblia na mão em Brasília, local onde foi presa pela Polícia Federal. 

Externou que outras pessoas estavam presas, passavam mal e sofriam necessidades devido 

à falta de alimentação e de sanitários, bem como alertou quanto à possibilidade de ocorrer 

uma tragédia no Distrito Federal. Logo após, criticou o discurso proferido pelo edil 

Emerson Costa dos Santos (DC) e enunciou que Feira de Santana vivenciava momentos de 

terror por conta da violência instalada nos bairros e distritos. Opinou que as pessoas 

perderam o direito de ir e vir, de frequentar praças públicas e de ficar em frente às suas 

casas em razão do aumento do índice de violência, no entanto, o Governador Jerônimo 

Rodrigues disponibilizou setenta policiais para contribuir com o combate aos atos 

antidemocráticos em Brasília quando não reforçava o policiamento neste município. 

Questionou o motivo pelo qual o referido governador não disponibilizava policiais para 

Feira de Santana e teceu comentários críticos sobre a falta de segurança pública neste 

estado. Criticou, ainda, o sistema de regulação ao expor que muitas pessoas precisavam se 

deslocar para outras localidades a fim de conseguir atendimento médico. Em aparte, o 

vereador Pedro Cícero Marcenio Silva (CDN). Ao finalizar seu pronunciamento, o orador à 

tribuna ressaltou que não havia necessidade de reduzir a quantidade de policiais e de 

viaturas em Feira de Santana. Neste momento, a Presidente desta Casa, vereadora Eremita 

Mota de Araújo, assumiu o comando da Mesa Diretiva. Na sequência, o vereador Luiz 

Ferreira Dias (AVANTE) congratulou a parlamentar Luciane Aparecida Silva Brito Vieira 

(MDB) por sua preocupação com a saúde deste município e externou que a população 

feirense clamava por socorro porque não conseguia atendimento nas unidades de saúde. 

Afirmou que muitas destas foram fechadas pela administração pública municipal, bem 

como comentou que os profissionais da área da saúde seguiam com seus salários atrasados. 

Destacou que, enquanto membro da Comissão de Saúde, Assistência Social e Desporto, 

preocupava-se com os problemas relativos à saúde neste município e mencionou a 

entrevista concedida pelo Prefeito Colbert Martins da Silva Filho ao programa de rádio 

Acorda Cidade ao comentar que o gestor municipal negligenciava a saúde. Enunciou que a 

gestão pública deveria viabilizar a construção do Hospital Municipal de Feira de Santana e 

registrou que o Hospital Geral Clériston Andrade – HGCA e o Hospital Estadual da 

Criança – HEC eram fundamentais para assegurar atendimento médico aos cidadãos 

feirenses. Teceu comentários críticos ao Prefeito Municipal ao frisar que, por este ser 

médico, deveria priorizar a saúde. Logo após, referiu-se ao Governador Jerônimo 

Rodrigues ao externar que, nesta manhã, o Prefeito Municipal comentou sobre os setenta 
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policiais militares que seguiram a Brasília a fim de prestar o devido apoio ao Governo 

Federal contra os atos antidemocráticos. Congratulou o ex-Presidente desta Casa, edil 

Fernando Dantas Torres, ao mencionar os dois milhões e quatrocentos mil reais que foram 

devolvidos, durante a gestão anterior, à Prefeitura Municipal a fim de garantir melhorias à 

segurança pública deste município. Salientou que a devolução de recursos financeiros à 

Prefeitura Municipal visava a aquisição de dez viaturas para a Polícia Civil, trinta para a 

Polícia Militar e dez para a Guarda Municipal de Feira de Santana, entretanto, até o 

presente momento, a Prefeitura Municipal nada fez para propiciar melhorias à segurança 

pública. Afirmou que o Governo Municipal negligenciava os residenciais do programa 

Minha Casa, Minha Vida, assim como não priorizava a educação, a iluminação e a 

segurança pública. Destacou que, durante o período de campanha eleitoral, diversos 

políticos solicitavam votos à população, entretanto, após as eleições, nada faziam pelo 

povo. Disse que as pessoas lhe procuravam para dizer que não conseguiam dialogar com o 

Prefeito Municipal a fim de expor as demandas. Ao concluir seu discurso, frisou que o 

povo feirense sofria, mas sabia quais vereadores verdadeiramente correspondiam às 

expectativas da sociedade. Em seguida, o parlamentar Petrônio Oliveira Lima (REP) 

disse que, nos últimos dias, diversas pessoas entraram em contato consigo para reclamar 

sobre o fato de trechos da BR-324 não serem devidamente preservados pela VIABAHIA 

Concessionária de Rodovias. Expôs que a população se queixava porque os retornos não 

tinham a estrutura necessária e os buracos surgiam com frequência em uma região onde 

diversos veículos pesados transitavam. Comentou que a região também carecia de 

iluminação pública e reiterou que diversos condutores reclamavam das condições da 

rodovia federal ao frisar que o poder público não adotava as devidas providências, de modo 

que a população era a maior prejudicada. Disse que as pessoas deveriam registrar queixas 

na Superintendência Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON/FSA) a 

fim de solicitar ressarcimento dos danos causados aos seus veículos por conta das péssimas 

condições da BR-324. Externou que não era justo a população pagar pedágio quando a pista 

não era devidamente conservada pela VIABAHIA, assim como externou que a rodovia 

federal também carecia de iluminação e sinalização. Em seguida, referiu-se ao Sr. Manoel, 

morador da comunidade Linda Vista, o qual se encontrava na galeria desta Casa, ao dizer 

que dialogou com o Sr. João Vianey, Superintendente Municipal de Operações e 

Manutenção, acerca da estrada da localidade a fim de que a recuperação asfáltica da área 

fosse propiciada. Informou que a máquina que realizava o patrolamento das vias estava em 

manutenção, no entanto, assim que fosse possível, o serviço seria viabilizado em diversas 

estradas deste município. Em aparte, o vereador Luiz Augusto de Jesus (UB). Dando 
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continuidade ao seu discurso, o orador à tribuna congratulou o Prefeito Colbert Martins da 

Silva Filho, bem como o Secretário Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, Sr. Jairo 

Alfredo Carneiro Filho, e o radialista Elias Lúcio pelo evento realizado no distrito de 

Tiquaruçu. Por fim, salientou que a população teve a oportunidade de aproveitar o evento 

mencionado. Durante o pronunciamento do orador à tribuna, o segundo Secretário desta 

Casa, vereador Valdemir da Silva Santos, assumiu o comando da Mesa Diretiva e, em 

seguida, o transferiu à Presidente, parlamentar Eremita Mota de Araújo. Na sequência, o 

edil Jurandy da Cruz Carvalho (PL) discorreu sobre a Lei Orçamentária Anual – LOA, 

exercício 2023, ao frisar que a Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização – CFOF, 

composta por si e pelos vereadores Pedro Cícero Marcenio Silva (CDN) e Emerson Costa 

dos Santos (DC), respectivamente, Presidente, Vice-Presidente e Membro, recebeu, até a 

última sexta-feira, cerca de cinquenta e cinco emendas à referida proposição. Salientou que 

algumas secretarias municipais passariam por mudanças após a apreciação da referida 

matéria e mencionou que uma destas seria a Secretaria Municipal de Agricultura, Recursos 

Hídricos e Desenvolvimento Rural. Ressaltou que alguns parlamentares estavam 

verdadeiramente comprometidos com a zona rural, de modo que se empenharam em fazer 

as devidas modificações na LOA. Disse que, enquanto Presidente da CFOF, orientou 

alguns de seus pares na elaboração de emendas para realocação de verbas, bem como 

discutiu acerca da proposição a fim de dirimir dúvidas. Agradeceu à Presidente desta Casa, 

vereadora Eremita Mota de Araújo, ao frisar que esta concedeu o apoio necessário para que 

a referida comissão exarasse os pareceres às emendas apresentadas. Informou que, ainda 

neste dia, os membros da CFOF concluirão o relatório referente aos pareceres às emendas 

apresentadas à LOA e frisou que, brevemente, haverá publicação no Diário Oficial 

Eletrônico para dar continuidade à tramitação da proposição mencionada. Registrou que 

estava satisfeito porque a LOA foi planejada após muito diálogo e agradeceu ao Prefeito 

Municipal ao registrar que técnicos das secretarias municipais se disponibilizaram para 

dirimir as dúvidas dos vereadores e assessores. Por fim, expôs que, brevemente, a LOA será 

apreciada nesta Casa. Oportunamente, a Presidente desta Casa, vereadora Eremita Mota de 

Araújo, congratulou os membros da CFOF pelo trabalho realizado nos últimos dias. Em 

Pela Ordem, o parlamentar Edvaldo Lima dos Santos (MDB) informou que destinou 

emendas, no valor de dois milhões de reais, para a Secretaria Municipal de Agricultura, 

Recursos Hídricos e Desenvolvimento Rural – SEAGRI. Em seguida, o vereador 

Valdemir da Silva Santos (PV) congratulou o radialista Elias Lúcio pela locução de um 

evento realizado no distrito de Tiquaruçu e registrou sua alegria por, no último domingo, ter 

apresentado, na Rádio Subaé, o programa “Falando à Família” juntamente com o Sr. 
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Ângelo Márcio. Salientou que o referido programa fez sucesso neste município e em 

regiões vizinhas e afirmou que este tinha por objetivo informar e levar a palavra de Deus à 

população. Declarou esperar que o referido programa se tornasse líder de audiência e 

convidou os presentes para, no próximo domingo, acompanhá-lo. Externou, ainda, sua 

gratidão a Deus pela oportunidade de apresentar o citado programa e, em seguida, expôs 

que acompanhou os pronunciamentos de seus pares ao afirmar que todos discursaram de 

modo ordeiro e respeitoso. Aproveitou a oportunidade para congratular os demais 

vereadores ao afirmar que, apesar das divergências ideológicas e políticas, era necessário 

manter o respeito, pois, deste modo, os debates e esta Casa teriam credibilidade na 

sociedade. Mencionou a parábola bíblica das árvores ao relatar que Feira de Santana era um 

dos maiores entroncamentos do país, no entanto, o poder público municipal não propiciava 

políticas públicas para beneficiar a população. Por fim, destacou que, por conta disto, 

diversas crianças e adolescentes eram cooptadas pela criminalidade e pelo tráfico. Em Pela 

Ordem, o vereador Edvaldo Lima dos Santos (MDB) retificou a informação prestada por si 

anteriormente ao afirmar que disponibilizou três milhões e meio de reais para a SEAGRI 

através de emendas à LOA. Oportunamente, a Presidente desta Casa, parlamentar Eremita 

Mota de Araújo, informou que as inscrições para o Grande Expediente foram reiniciadas 

devido à mudança de período legislativo. Logo após, o edil José Carneiro Rocha (MDB), 

no tempo destinado à Liderança do Governo, saudou os ex-vereadores Jorge Oliveira e 

Antônio Carlos Passos Ataíde, bem como o radialista Valter Vieira, os quais se 

encontravam na galeria deste Legislativo. Na sequência, agradeceu ao Prefeito Colbert 

Martins da Silva Filho pela confiança que lhe foi depositada ao ser escolhido como Líder 

do Governo nesta Casa e destacou que esperava dialogar, de modo respeitoso e coerente, 

com os demais parlamentares que faziam parte da bancada governista. Salientou que todos 

os seus pares, cada um ao seu modo, eram capacitados para assumir a liderança do governo 

nesta Casa e expôs que defenderá o Governo Municipal com coerência. Externou que era 

contrário ao fechamento da unidade de pronto atendimento – UPA localizada no bairro 

Mangabeira e registrou que, se o Governo Municipal ainda não reconhecia isto, era 

necessário fazê-lo porque a população dependia da referida unidade. Registrou que, apesar 

de fazer parte da bancada governista, não poderia compactuar com algumas ações da 

administração pública municipal e referiu-se ao pronunciamento feito pelo parlamentar 

Luiz Ferreira Dias (AVANTE) ao dizer que o Governo do Estado deveria assegurar, 

efetivamente, segurança pública à população baiana. Declarou que os parlamentares 

deveriam cobrar por melhorias não apenas ao Governo Municipal, mas também ao 

Estadual, pois o sistema de regulação da Bahia não funcionava e as pessoas seguiam à 
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espera de transferência nas unidades de saúde. Em aparte, o vereador Edvaldo Lima dos 

Santos (MDB). Ao concluir seu pronunciamento, o orador à tribuna congratulou o 

parlamentar Valdemir da Silva Santos (PV) por seu discurso e desculpou-se com seus pares 

ao dizer que, mesmo sendo conciliador, muitas vezes seu tom de voz demonstrava o 

contrário. Logo após, a Presidente desta Casa, vereadora Eremita Mota de Araújo, 

comunicou que após a presente Sessão haveria uma reunião com os assessores de imprensa 

dos vereadores e questionou se seus pares concordavam com a supressão do Grande 

Expediente, momento em que o vereador José Carneiro Rocha (MDB), em Pela Ordem, 

solicitou supressão deste. Em seguida, o pleito foi submetido à apreciação plenária e 

aprovado pela unanimidade dos edis presentes. Logo após, definiu-se que a referida reunião 

ocorreria no Plenário. Sendo assim, nada mais havendo por tratar, a Presidente desta Casa, 

vereadora Eremita Mota de Araújo, declarou encerrada a presente Sessão, às dez horas e 

cinco minutos, sendo convocada outra para amanhã, dia onze de janeiro do ano em curso, à 

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

Dayana Jones Nascimento de Jesus Fontes, Redatora de Debates desta Casa, lavrei a 

presente Ata, que segue à apreciação plenária, na forma regimental.       


