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Ata da 100ª 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 26 de 

outubro de 2021. 

 

Aos vinte e seis dias do mês de outubro 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 centésima 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. Amparada 

pelo Regimento Interno, a vereadora Eremita Mota de Araújo, segunda Secretária desta 

Casa, declarou aberta a presente Sessão e solicitou que o vereador Edvaldo Lima dos 

Santos assumisse a segunda Secretária, ad hoc, para realizar a leitura da Ata da Sessão 

anterior, a qual foi submetida à apreciação plenária e aprovada pela unanimidade dos edis 

presentes. Em seguida, durante a leitura da Ata, o Presidente desta Casa, edil Fernando 

Dantas Torres, assumiu o comando da Mesa Diretiva e 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 nº 158/2021, de 

autoria dos parlamentares Pedro Américo de Santana Silva Lopes e Jurandy da Cruz 

Carvalho, que “Veda a nomeação para cargos em comissão de pessoas que tenham sido 

condenadas pela Lei Federal nº 7.716, de 05 de janeiro de 1989, bem como contra a 

dignidade sexual, previsto na legislação penal, especialmente no art. 93 do Decreto-Lei nº 

2848, de 07 de dezembro de 1940, no âmbito do Município de Feira de Santana, e dá outras 

providências”. Veto nº 004/2021, de autoria do Poder Executivo, que “Veta, em sua 

totalidade, o Projeto de Lei nº 42/2021, da lavra do do edil Josse Paulo Pereira Barbosa, 

cujo Projeto “Assegura ao consumidor o direito à proteção e preservação de danos 

materiais nos estabelecimentos de shopping centers, e dá outras providências”. 
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Requerimento nº 262/2021, de iniciativa do vereador Edvaldo Lima dos Santos. 

Indicações nºs 2.312 a 2.338/2021, de autoria dos vereadores Jurandy da Cruz Carvalho, 

Luiz Augusto de Jesus, Sílvio de Oliveira Dias, e Josse Paulo Pereira Barbosa. Moções nºs 

351 a 358/2021, de iniciativa dos vereadores Sílvio de Oliveira Dias e Flávio de Oliveira 

Dias. Correspondências: Ofício nº 203/2021, datado de 20 de outubro de 2021 e assinado 

pelo Sr. Antonio Carlos Daltro Coelho, Diretor Presidente da Diretoria da Fundação 

Municipal de Tecnologia da Informação, Telecomunicação e Cultura Egberto Tavares 

Costa – FUNTITEC, encaminhando, para apreciação desta Egrégia Casa da Cidadania, a 

documentação relativa à prestação de Contas da FUNTITEC, referente ao mês de setembro 

de 2021. Atestado Médico, datado de 20 de outubro e assinado pelo Dr. Thiago Lima, CRM 

20223, atestando que o paciente Ronaldo Almeida Caribé, vereador desta Casa, estava em 

consulta em consulta médica em 20/10/2021, às 11h12min, devendo o referido paciente 

manter tratamento domiciliar por 02 (dois), incluindo a data supracitada. Ofício nº 01/2021, 

datado de 21 de outubro do ano em curso e assinado pelo Sr. José de Souza Santiago, Vice-

Presidente da ONG “Somos todos Aviário”, solicitando o uso da Tribuna Livre desta Casa, 

para que a referida ONG possa expressar-se, através de seu representante, sobre a 

importância e as ações sociais realizadas pela mesma>. No Horário das Lideranças 

Partidárias, o vereador Josse Paulo Pereira Barbosa (PSC), também em tempo cedido 

pelo edil Flávio Arruda Morais (PSB), destacou que estava triste e que pediu sabedoria a 

Deus para se pronunciar à tribuna neste dia. Registrou que os parlamentares desta Casa 

deveriam agir, visto que este município se encontrava abandonado pela administração 

pública municipal e a população clamava por justiça. Declarou que, em outros municípios, 

prefeitos foram afastados do Poder Executivo e mencionou o que ocorreu com o Prefeito 

Municipal de São Gonçalo dos Campos após a licitação feita para contratação dos serviços 

de um posto de combustíveis. Relatou que atuava em defesa do povo feirense e enunciou 

que os pagamentos dos servidores municipais estavam atrasados, que o transporte público 

era caótico, que fornecedores não recebiam seus pagamentos, que as vias públicas estavam 

sujas e não eram devidamente iluminadas. Discorreu sobre os aditivos contratuais 

milionários pagos pela Prefeitura Municipal de Feira de Santana e sobre os médicos que 

não possuíam registro no Conselho Regional de Medicina (CRM), mas ainda assim 

atuavam neste município. Conclamou o Prefeito Colbert Martins da Silva Filho ao dizer 

que, neste dia, haverá uma reunião entre os membros da Comissão Parlamentar de Inquérito 

(CPI) da Saúde nesta Casa. Referiu-se ao parlamentar Emerson Costa dos Santos (DC) ao 

expor que este deveria fazer o mesmo com a CPI das Cestas Básicas, pois a população 

necessitava do apoio dos parlamentares deste Legislativo. Exteriorizou que os cidadãos 
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estavam desesperados e buscavam nos parlamentares a chance de salvaguardar Feira de 

Santana. Em Pela Ordem, o edil Flavio Arruda Morais (PSB) solicitou que o Intérprete de 

Libras fizesse a interpretação dos discursos a fim de que os surdos presentes na Galeria 

desta Casa pudessem compreendê-los. Em resposta, o Presidente Fernando Dantas Torres 

informou que a Casa possuía, atualmente, apenas um Intérprete de Libras porque uma 

servidora foi exonerada e não era possível realizar uma nova convocação neste período. 

Dando continuidade ao discurso, o vereador Josse Paulo Pereira Barbosa (PSC) solicitou 

que o Presidente desta Casa fizesse a supressão do Grande Expediente da presente Sessão e 

registrou que os vereadores aliados ao Prefeito Colbert Martins da Silva Filho estavam 

insatisfeitos com a gestão pública municipal. Relatou que a gestão pública municipal era 

catastrófica e que os vereadores deveriam se unir para ingressar com uma ação a fim de 

solicitar o afastamento do Prefeito Municipal. Em aparte, o edil Edvaldo Lima dos Santos 

(MDB) destacou que, diante dos fatos expostos nas sessões, este Parlamento poderia 

solicitar o afastamento do Prefeito Colbert Martins da Silva Filho. Prosseguindo, o orador à 

tribuna conclamou o edil Valdemir da Silva Santos (PV) para dialogar com o Chefe do 

Poder Executivo a fim de solicitar que sejam prestados esclarecimentos acerca do fato de 

alguns servidores municipais não receberem seus salários. Por fim, registrou que o Prefeito 

Municipal deveria aprender a administrar Feira de Santana. Durante o pronunciamento do 

orador à tribuna, a segunda Secretária deste Legislativo, parlamentar Eremita Mota de 

Araújo, assumiu o comando da Mesa Diretiva.  Logo após, o edil Fernando Dantas 

Torres (PSD), também em tempo cedido pelos vereadores Pedro Cícero Marcenio Silva 

(CDN) e Edvaldo Lima dos Santos (MDB), afirmou que não acreditava que havia chegado 

o momento de propor o impeachment do Prefeito Municipal de Feira de Santana apesar de 

várias atitudes deste justificarem tal solicitação em apenas dez meses de governo. Relatou 

que, ao que parecia, o ex-Prefeito José Ronaldo de Carvalho abandonou o Prefeito Colbert 

Martins da Silva Filho. Acrescentou que o ex-Prefeito mencionado estava empenhado em 

sua campanha a senador ou a vice-governador e salientou que este tinha tem razão, no 

entanto, deveria dar continuidade às suas pretensões se o Prefeito Municipal atual fosse 

equilibrado. Registrou que o Prefeito Colbert Martins da Silva Filho necessitava de um 

“primeiro-ministro” para auxiliá-lo e sugeriu que o Secretário Municipal Pablo Roberto ou 

o vereador Pedro Américo de Santana Silva Lopes o orientassem. Afirmou que este 

município estava caótico e revelou que um amigo passou pela avenida Presidente Dutra e 

reclamou das condições do local, comentando que, provavelmente, o Prefeito não passava 

pela região. Em Pela Ordem, o edil Pedro Cicero Marcenio Silva (CDN) comunicou à 

Mesa Diretiva que cederia o tempo do partido para o orador à tribuna, que prosseguiu 
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lembrando que o Prefeito Colbert Martins da Silva Filho possuía três anos e seis meses de 

mandato, mas parte deste foi tutelado pelo ex-Prefeito José Ronaldo de Carvalho. Assinalou 

que Feira de Santana virou um “mangue geral”. Dirigindo-se ao edil Pedro Américo de 

Santana Silva Lopes (DEM) recomendou uma orientação ao Prefeito. Salientou que a 

Prefeitura Municipal era a maior “empresa’ deste município, pois empregava mais de doze 

mil pessoas. Revelou saber que o Prefeito chegava no Paço Municipal às onze horas e saía 

às quatorze horas, trabalhando apenas três horas por dia. Confessou que, quando foi 

Secretário Estadual de Infraestrutura, trabalhava das nove horas à meia noite. Advertiu ao 

Prefeito que o tempo de parlamento acabou e que agora ele era Chefe do Poder Executivo. 

Frisou que o Governo Municipal não enxergava as ruas esburacadas, sujas e escuras. 

Propôs que o Vice-Prefeito, por ter experiencia administrativa, deveria assumir funções 

governamentais. Reiterou que, neste momento, seria contra o impeachment do Prefeito 

Municipal. Disse que o povo feirense foi enganado, mas o Prefeito ainda merecia uma 

oportunidade. Voltou a citar a situação da Avenida Presidente Dutra ao afirmar que o ex-

Prefeito José Ronaldo de Carvalho pelo menos cuidava desta. Em aparte, o edil Jhonatas 

Lima Monteiro (PSOL) citou as manifestações dos vendedores ambulantes e dos moradores 

da zona rural. Em Pela Ordem, o edil Edvaldo Lima dos Santos (MDB) informou à Mesa 

Diretiva que repassaria o tempo do seu partido para o parlamentar Fernando Dantas Torres 

(PSD). Em aparte, o edil Josse Paulo Pereira Barbosa (PSC) ratificou a necessidade do 

impeachment. Logo após, o edil Fernando Dantas Torres (PSD) lembrou que, quando foi 

Deputado Federal, posicionou-se contra o impeachment da ex-Presidente Dilma Rousseff, 

pois era a favor da democracia e se fazia necessário respeitar a decisão das urnas. 

Entretanto, advertiu que o Prefeito Colbert Martins da Silva Filho estava ultrapassando os 

limites. Novamente, recomendou que o Vice-Prefeito Fernando de Fabinho auxiliasse o 

Prefeito devido à sua experiência administrativa. Revelou que o Gabinete do Vice-Prefeito 

possuía um orçamento de cinquenta mil reais, o que se configurava em uma desvalorização, 

um desrespeito. Em aparte, os vereadores Flavio Arruda Morais (PSB) e Eremita Mota de 

Araújo (PSDB). Em Pela Ordem, o parlamentar Ronaldo Almeida Caribé (MDB) cedeu 

um minuto do seu tempo de pronunciamento ao orador à tribuna e, em seguida, a vereadora 

Eremita Mota de Araújo (PSDB) também cedeu o tempo do seu partido para o vereador 

Fernando Dantas Torres (PSD), que prosseguiu afirmando que o Prefeito Municipal 

colocou uma “quadrilha” na Prefeitura, liderada pelo Secretário Municipal da Saúde, Sr. 

Marcelo Britto. Parabenizou o edil Emerson Costa dos Santos (DC) por ter denunciado que 

um falso médico atuava em um hospital feirense. Destacou que, no entanto, tinha pena do 

estudante de Medicina, o qual implorou perdão à Justiça, pois atuava cladestinamente por 
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desespero e recebia metade do valor destinado a um médico com formação. Acusou a 

direção do Hospital de Traumatologia e Ortopedia (HTO) de agir de forma gananciosa. Em 

aparte, o edil Ivamberg dos Santos Lima (PT) disse que o hospital era responsável por 

acolher um estudante que atuava como graduado em Medicina. Expôs que, quanto ao 

Prefeito, o povo tinha a capacidade de refazer as decisões. Dando continuidade, o orador à 

tribuna parabenizou a Comissão de Saúde desta Casa, na pessoa do edil Emerson Costa dos 

Santos (DC), e destacou que este agiu de forma correta ao denunciar a atuação do falso 

médico. Afirmou, por fim, discordar apenas da prisão do estudante, pois no lugar deste 

deveria estar o Secretário Municipal Marcelo Britto, que deixou um “laranja” no HTO. Em 

seguida, a segunda Secretária, vereadora Eremita Mota de Araújo, transferiu o comando 

dos trabalhos para o Presidente Fernando Dantas Torres e, logo após, o reassumiu. Na 

sequência, o edil Luiz Augusto de Jesus (DEM e Liderança do Governo) disse que, 

apesar das diversas críticas feitas, Feira de Santana foi classificada, em relação à gestão 

fiscal, como cidade de excelência entre as que possuíam mais de quinhentos mil habitantes, 

estando à frente de todas as capitais do nordeste, exceto Salvador, que ficou em primeiro 

lugar, o que comprovava a capacidade da gestão pública municipal. Prosseguindo, disse 

que, no que se referia à possibilidade de impeachment sugerida pelo Vereador Josse Paulo 

Pereira Barbosa (PSC) ao Prefeito Colbert Martins da Silva Filho, em razão de alguns 

episódios ocorridos recentemente neste município, sobretudo à situação envolvendo o 

HTO, a culpa não poderia ser atribuída ao Prefeito Colbert Martins da Silva Filho, visto que 

a referida unidade de saúde não pertencia ao município, mas apenas prestava serviços a 

este. Dando continuidade, disse que não era possível atribuir ao Governo Municipal tudo o 

que acontecia na cidade apenas com o intuito de atentar contra a gestão pública municipal. 

Referiu-se ao edil Josse Paulo Pereira Barbosa (PSC) ao dizer que este, no passado, apoiou 

e trabalhou em prol da campanha do então candidato Colbert Martins da Silva Filho, cuja 

imagem hoje faz de tudo para desgastar. Finalizando, disse que as pessoas deveriam deixar 

o Prefeito Municipal trabalhar em paz a fim de beneficiar toda a população feirense. Em 

Pela Ordem  ̧ o edil Edvaldo Lima dos Santos registrou que não entendeu o 

pronunciamento do Líder do Governo nesta Casa, edil Luiz Augusto de Jesus (DEM), visto 

que havia muitos problemas neste município. Em Pela Ordem, o vereador Josse Paulo 

Pereira Barbosa (PSC) referiu-se ao Líder do Governo nesta Casa ao dizer que o Prefeito 

Municipal terá que depor na Delegacia após intimação, bem como será ouvido nesta Casa 

pelos membros da CPI da Saúde. Em Questão de Ordem¸ o edil Luiz Augusto de Jesus 

(DEM) exteriorizou que o parlamentar Josse Paulo Pereira Barbosa (PSC) solicitou Pela 

Ordem para fazer discursos. Oportunamente, a segunda Secretária, vereadora Eremita Mota 
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de Araújo, no comando da Mesa Diretiva, afirmou que todos os fracassados procuravam 

um culpado e, em seguida, registrou que o Horário das Lideranças Partidárias seria 

interrompido por alguns minutos por conta da Tribuna Livre. Logo após, concedeu-se 

oportunidade de discurso, em Tribuna Livre  ̧ à Sra. Elainny de Jesus Alves, Assistente 

Social da Associação dos Surdos de Feira de Santana, a qual expôs que os surdos sofriam, 

diariamente, com a falta de intérpretes nas delegacias e em órgãos públicos, pois este 

município não possuía uma Central de Libras. Comentou que a comunidade surda deste 

município não recebia o devido suporte da administração pública municipal. Por fim, 

relatou que, no dia vinte dois de setembro do ano em curso, ocorreu um acidente com uma 

família no Residencial Laranjeiras II e esta se encontrava desassistida tendo em vista que a 

Prefeitura Municipal de Feira de Santana permanecia omissa ante à situação. Na sequência, 

ainda em Tribuna Livre, franqueou-se a palavra à Sra. Elaine Figueredo Lima 

Vasconcelos, Presidente da Associação dos Surdos de Feira de Santana, a qual, através de 

interpretação feita por uma profissional de Libras, expôs algumas demandas da referida 

associação, destacando que esta foi criada no ano de dois mil e oito e que estava há três 

anos à frente dos trabalhos, lutando, efetivamente, pela comunidade surda. Relatou que a 

associação supracitada necessitava de recursos e equipamentos, bem como contava com o 

apoio de algumas pessoas. Salientou que, no entanto, a comunidade surda feirense sofria 

bastante e clamava pelo apoio da administração pública municipal. Registrou a importância 

da igualdade e mencionou que os surdos de Feira de Santana só conseguiam usar o cartão 

de gratuidade nos transportes coletivos no máximo quatro vezes ao dia, o que se 

configurava em um absurdo. Discorreu sobre o fato de os surdos sempre participarem de 

campeonatos esportivos mesmo sem contar com o apoio da gestão pública municipal. 

Destacou, ainda, a necessidade de as notícias e propagandas veiculadas na televisão 

contarem com interpretação, tendo em vista que a comunidade surda desejava ter 

conhecimento do que ocorria neste município. Registrou a necessidade de haver uma escola 

bilíngue em Feira de Santana para que a inclusão ocorra efetivamente e mencionou, ainda, a 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Por fim, reiterou que a comunidade surda de Feira 

de Santana necessitava do apoio da administração pública. Logo após, retomando o Horário 

das Lideranças Partidárias, o vereador Emerson Costa dos Santos (DC) iniciou seu 

discurso parabenizando a Comissão de Saúde, Assistência Social e Desporto desta Casa por 

ter repassado a denúncia do falso médico que prestava serviços no Hospital de 

Traumatologia e Ortopedia (HTO) para a Polícia Civil de Feira de Santana. Exprimiu que 

ficou profundamente indignado com o pronunciamento do Prefeito Municipal Colbert 

Martins da Silva Filho, o qual disse que a denúncia realizada teve intenções políticas. 
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Declarou que, se realmente houvesse intenções políticas por trás da denúncia, a 

investigação teria sido realizada de outra maneira, sem ter sido repassada a um órgão 

competente de acordo com os critérios da lei. Afirmou que o órgão competente investigou 

os fatos, deflagrou a operação e então pediu apoio da Comissão de Saúde, Assistência 

Social e Desporto para agregar mais veracidade ao fato ocorrido. Indagou ao Prefeito 

Municipal qual seria o verdadeiro papel do vereador, se não prestar serviços à população a 

qual o elegeu. Informou que a denúncia foi feita de forma anônima e não se atrelava a 

questões políticas. Ao encerrar seu discurso, parabenizou os Policiais Civis de Feira de 

Santana e os vereadores Luiz Augusto de Jesus (DEM) e Josse Paulo Pereira Barbosa 

(PSC), que faziam parte da Comissão de Saúde, Assistência Social e Desporto e tiveram um 

papel significativo no encerramento da referida ação. Posteriormente, o parlamentar Luiz 

Ferreira Dias (PROS) parabenizou os manifestantes que estavam nas ruas de Feira de 

Santana clamando por melhorias no transporte público para os distritos feirenses. Relatou 

que a população da zona rural necessitava do transporte para trabalhar, estudar e trazer suas 

mercadorias a fim de comercializar em diversas localidades deste município. Lembrou que, 

no dia anterior, comemorou-se o Dia do Sapateiro, categoria que deveria ser mais 

valorizada pelo poder público municipal. Solicitou que fosse propiciada uma reforma na 

Praça do Sapateiro, localizada no estacionamento da Prefeitura Municipal. Revelou que, no 

domingo passado, estava na Plenária do mandato do Deputado Federal José Neto, 

juntamente com os vereadores Ivamberg dos Santos Lima (PT) e Sílvio Oliveira Dias (PT). 

Acrescentou que também esteve presente na Plenária do Senador Jaques Wagner, assim 

como na de prefeitos e vereadores de municípios circunvizinhos. Cobrou ao Prefeito 

Municipal de Feira de Santana atenção às demandas dos vendedores ambulante. Ao 

concluir seu pronunciamento, salientou que o Prefeito Colbert Martins da Silva Filho 

negligenciava seus eleitores. Na sequência, o edil José da Costa Correia Filho (PATRI) 

relatou que, aparentemente, havia uma conspiração contra a administração pública 

municipal e afirmou que os movimentos sociais deveriam realizar manifestações nas ruas 

sem causar desordem, respeitando as autoridades. Disse que, na última quinta-feira, 

ocorreram duas manifestações neste município, uma dos vendedores ambulantes que 

atuavam no Shopping Popular e outra dos motoristas de aplicativo, ambas com desordem, e 

declarou que a Polícia Militar deveria ter sido chamada para coibir determinadas ações. 

Registrou que não estava nesta Casa para defender o Prefeito Colbert Martins da Silva 

Filho, mas para defender a população. Relatou que era livre para decidir o que desejava e 

que necessário criar um grupo de “centro” nesta Casa para decidir o que era melhor para 

Feira de Santana. Destacou que, juntamente consigo, os edis Jurandy da Cruz Carvalho 
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(PL) e Valdemir da Silva Santos (PV) dialogavam para tentar fazer uma aliança neste 

Legislativo em busca do melhor para Feira de Santana. Referiu-se ao discurso do vereador 

Fernando Dantas Torres (PSD) à tribuna ao parabeniza-lo, e registrou que os parlamentares 

desta Casa deveriam entender que o Prefeito Colbert Martins da Silva Filho possuía boa 

intenção. Ao concluir seu discurso, reiterou que lutava para beneficiar a população feirense. 

Logo após, o edil Petrônio Oliveira Lima (REP) discorreu sobre a falta de trabalho 

efetivo dos parlamentares desta Casa em prol da população de Feira de Santana. Destacou 

que muitos discursos feitos neste Legislativo tinham por objetivo conceder visibilidade aos 

seus autores e que a população não contava com ações por parte dos vereadores quando 

estes, em sua opinião, deveriam se unir para trabalhar pelos cidadãos e na defesa dos 

interesses destes, independentemente de suas ideologias partidárias. Em aparte, o edil 

Jhonatas Lima Monteiro (PSOL). Na sequência, o vereador Ronaldo Almeida Caribé 

(MDB), após saudar os presentes, relatou que visitou o povoado Belém, no município de 

Cachoeira, em companhia do ex-Prefeito José Ronaldo de Carvalho para participar de uma 

missa. Disse que o referido ex-prefeito foi bem recepcionado pelos moradores. Afirmou, 

por fim, que o ex-Prefeito José Ronaldo de Carvalho estava apto a ser um senador da Bahia. 

Posteriormente, o parlamentar Jurandy da Cruz Carvalho (PL) disse que, nesta sessão, 

ouviu muitos discursos bonitos, mas nada em busca de uma agenda positiva para este 

município. Reconheceu que faltava diálogo recíproco desta Casa com o Prefeito Colbert 

Martins da Silva Filho. Discorreu sobre a importância do diálogo e recomendou uma 

agenda propositiva para resolver as questões do centro comercial, da saúde e do transporte 

na zona rural. Observou que os moradores da zona rural estavam cansados de sofrer com as 

deficiências no setor de transporte. Recomendou ao Prefeito Municipal conceder mais 

autoridade e autonomia ao Secretário Municipal de Transporte e Trânsito, Sr. Saulo 

Figueredo, para que as questões do transporte fossem resolvidas com mais celeridade. 

Advertiu aos seus pares sobre a responsabilidade com as palavras que eram utilizadas à 

Tribuna desta Casa, pois não era papel do vereador ofender, mas propor leis. Revelou que, 

em conversa com os vereadores José da Costa Coreia Filho (PATRI) e Valdemir da Silva 

Santos (PV), ficou acordado que seria apresentada uma agenda propositiva para este 

município. Salientou que não adiantava realocar os vendedores ambulantes para o Shopping 

Popular e não ter clientes para vender. Comentou que os terminais finais das linhas de 

transporte deveriam ser instalados no entorno do Shopping Popular. Relatou que a 

Prefeitura Municipal deveria ouvir os pleitos da população. Salientou que as eleições 

acabaram e que era preciso trabalhar baseando-se em agenda propositiva para Feira de 

Santana. Por fim, conclamou o Prefeito para atender as reivindicações do povo feirense. Em 
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aparte, os edis Luiz Ferreira Dias (PROS) e Josse Paulo Pereira Barbosa (PSC). Durante o 

discurso do orador, o comando da Mesa Diretiva foi transferido para o primeiro Vice-

Presidente, edil Sílvio de Oliveira Dias. Em seguida, o edil Ivamberg dos Santos Lima 

(PT) mencionou os últimos aumentos relativos à gasolina e destacou que muitas pessoas, 

por conta da situação caótica do país, não conseguiam se alimentar. Expôs que a campanha 

de vacinação contra a Covid-19 proporcionou a retomada das atividades nos municípios. 

Comentou que, por meio de uma transmissão ao vivo, o Presidente Jair Messias Bolsonaro 

declarou que as pessoas que foram imunizadas contra o coronavírus estavam propensas a 

serem contaminadas pelo vírus HIV. Destacou que o Presidente do Brasil era genocida e 

desencorajava a população a se vacinar contra a Covid-19. Exteriorizou que muitas 

localidades retomavam suas atividades após a campanha de vacinação e relatou que os 

posicionamentos do Presidente envergonhavam os brasileiros e não condiziam com a 

postura de um verdadeiro líder. Enunciou que mesmo com o Presidente expondo falácias, 

algumas pessoas ainda o seguiam e acreditavam nele. Destacou que o Presidente, ao tecer 

alguns comentários, tentava encobrir os próprios erros e salientou que todos deveriam 

repudiar as informações prestadas pelo Chefe do Poder Executivo Federal. Por fim, 

registrou que, como profissional da área de saúde, tomaria a terceira dose contra a Covid-19 

e conclamou a população a seguir com a imunização. Durante o discurso do orador à 

tribuna, o comando da Mesa Diretiva foi transferido para o Presidente desta Casa, edil 

Fernando Dantas Torres que, logo após, consultou o plenário quanto à possibilidade de os 

últimos inscritos no Horário das Lideranças Partidárias se pronunciarem mesmo em meio 

ao horário regimental determinado para o início da Ordem do Dia, o que, após votação, foi 

aprovado por unanimidade dos presentes. Em Pela Ordem, o parlamentar Sílvio de 

Oliveira Dias (PT) registrou a presença do Sr. Bira, Liderança do Alecrim Miúdo, na 

Galeria desta Casa. Em seguida, o vereador Valdemir da Silva Santos (PV), após saudar 

a todos os presentes, iniciou parabenizando os vereadores José da Costa Correia Filho 

(PATRI) e Jurandy da Cruz Carvalho (PL) pelos seus discursos, alegando que seus colegas 

parlamentares se pronunciaram com a “voz da alma”. Expressou que ficou extremamente 

triste com o posicionamento de alguns vereadores desta Casa no que diz respeito à 

disponibilidade para buscar soluções para os problemas deste município. Alegou que tentou 

entrar em contato com seus colegas no último final de semana, mas não obteve resposta da 

maioria, conseguindo falar apenas com os vereadores José da Costa Correia Filho (PATRI) 

e Jurandy da Cruz Carvalho (PL). Afirmou que, juntamente com os vereadores 

mencionados, investiu seu fim de semana em busca de melhorias para o município de Feira 

de Santana. Alertou que as situações não se resolviam com violência verbal e/ou física, nem 
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com manifestações de caráter violento, mas sim com diálogo entre os envolvidos. 

Comentou que Feira de Santana continuava sofrendo com a ausência de itens básicos para 

uma boa vivência. Por fim, alegou que o diálogo sempre seria a melhor escolha para a 

resolução dos problemas. Em Pela Ordem, o vereador Ivamberg Santos Lima (PT) disse 

que concordava que o diálogo seria a melhor escolha, mas registrou que o Prefeito 

Municipal Colbert Martins da Silva Filho não se colocava à disposição para dialogar. Em 

Pela Ordem, o vereador Edvaldo Lima dos Santos (MDB) expressou que não havia com 

quem dialogar no que dizia respeito aos problemas do Município de Feira de Santana e 

lembrou uma situação em que o vereador Jhonatas Lima Monteiro (PSOL) tentou entrar 

contato com a Prefeitura Municipal de Feira de Santana e não obteve resposta. Neste 

momento, o Presidente desta Casa, edil Fernando Dantas Torres, solicitou que o Vice-Líder 

do Governo, vereador Pedro Américo de Santana Silva Lopes (DEM), ligasse para o ex-

Prefeito José Ronaldo de Carvalho e pedisse para este voltar a administrar Feira de Santana.  

Posteriormente, o edil Jhonatas Lima Monteiro (PSOL e Liderança da Oposição) 

protestou contra uma obra de aterramento de uma nascente que estava sendo feita na altura 

do Terminal do BRT, na Avenida Ayrton Senna, sem nenhuma placa de informação acerca 

dos seus responsáveis, ou qualquer identificação oficial. Ressaltou que tal obra se constituía 

em um crime ambiental, vez que lidava com um bem fundamental, a água. Prosseguindo, 

disse que a referida nascente, possivelmente, se conectava a outra, do outro lado da 

avenida, em uma espécie de chafariz improvisado, que há vinte anos jorrava água limpa. 

Destacou que, apesar das promessas do governo atual de que seria transformado em um 

grande chafariz que beneficiaria toda a comunidade local, até a presente data não houve 

qualquer melhoria e o desperdício de água prosseguia sem que nenhuma atitude fosse 

tomada pelo poder público, razão pela qual acionou a Secretaria de Meio Ambiente do 

Município, bem como o INEMA, a fim que tal fato seja apurado. Em seguida, teceu críticas 

acerca do problema do transporte coletivo na zona rural de Feira de Santana, objeto de 

manifestação realizada no dia anterior por moradores da região, que além das dificuldades 

que enfrentavam para se deslocarem, esta semana foram surpreendidos com a extinção de 

quatro linhas que serviam à região. Comentou que a situação se configurava em um 

absurdo e mencionou a Comissão criada pelo Poder Executivo, no último sábado, para 

apurar o descumprimento do contrato por parte da empresa Rosa.  Finalizando, disse que, 

no último dia vinte e um, a Prefeitura Municipal utilizou o site oficial para publicar uma 

nota partidária, que citava, nominalmente, o PSOL e o PT, atribuindo as supracitadas 

manifestações à oposição. Em aparte, os vereadores Silvio de Oliveira Dias (por duas 

vezes) e Edvaldo Lima dos Santos. Durante a Ordem do Dia, foram apreciadas as 



 

 

 

 

 
 

Feira de Santana 

CÂMARA  MUNICIPAL 
  Casa da Cidadania 

  

903 

 
RD 2021100 

seguintes proposições: <Em prioridade e em primeira discussão, o Projeto de Lei nº 

128/2021, de lavra da Mesa Diretiva, o qual teve Parecer favorável exarado pela Comissão 

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

Orçamento e Fiscalização (CFOF), com Emendas nºs 01/2021, de autoria do edil Petrônio 

Oliveira Lima; 02 e 03/2021, de iniciativa do vereador Pedro Américo de Santana Silva 

Lopes; 04/2021, de iniciativa do parlamentar Petrônio Oliveira Lima; 05/2021, de lavra dos 

edis Jhonatas Lima Monteiro, Ivamberg dos Santos Lima e Sílvio de Oliveira Dias e 

08/2021, de iniciativa do vereador José da Costa Correia Filho, as três últimas com 

Pareceres contrários exarados pela CCJR; 06 e 07/2021, ambas de autoria dos edis Jhonatas 

Lima Monteiro, Ivamberg dos Santos Lima e Sílvio de Oliveira Dias, com Pareceres 

favoráveis da CCJR. Em Pela Ordem, o edil Pedro Américo de Santana Silva Lopes 

solicitou adiamento de pauta do referido projeto por duas sessões. Logo após, o Presidente 

Fernando Dantas Torres indagou se alguém desejava apresentar Emendas ao projeto 

mencionado, momento em que, em Pela Ordem, o edil Luiz Augusto de Jesus argumentou 

que, de acordo com o Regimento Interno, só era possível propor Emendas quando o projeto 

estava em discussão. Em seguida, o pedido de adiamento de pauta, por três sessões, do 

Projeto de Lei nº 128/2021 foi aprovado pela unanimidade dos parlamentares presentes. Em 

Pela Ordem, o vereador Luiz Ferreira Dias registrou a presença do Sr. Mundinho do Pau 

Seco na Galeria desta Casa. Em primeira discussão, o Projeto de Lei nº 096/2021, de 

lavra do edil Ivamberg dos Santos Lima, o qual teve Parecer contrário exarado pela CCJR. 

Em Pela Ordem, o parlamentar Pedro Américo de Santana Silva Lopes solicitou 

adiamento de pauta do supracitado projeto por cinco sessões e sugeriu que o autor 

consultasse a Secretaria de Educação para saber se havia recurso orçamentário para 

execução do mesmo. Em seguida, o pedido de adiamento de pauta da referida proposição 

por cinco sessões foi aprovado pela unanimidade dos parlamentares presentes. Em 

primeira discussão, o Projeto de Lei nº 097/2021, de autoria do vereador Emerson Costa 

dos Santos, o qual teve Parecer exarado pela CCJR. Em Pela Ordem, o vereador Pedro 

Américo de Santana Silva Lopes registrou que tinha dúvidas, do ponto de vista jurídico, 

sobre a aplicabilidade do projeto mencionado, de modo que solicitou adiamento de pauta da 

matéria por duas sessões para dirimir dúvidas. Em Pela Ordem, o autor do referido projeto, 

edil Emerson Costa dos Santos, disse que, como havia um Parecer favorável à tramitação e 

o princípio da transparência deliberava sobre o aparecimento dos nomes dos contratados, 

solicitou que fosse procedida a votação do projeto. Logo após, o edil Pedro Américo de 

Santana Silva Lopes retirou o pedido de adiamento de pauta da matéria. Em seguida, o 

Parecer favorável ao projeto foi aprovado pela unanimidade dos vereadores presentes. 
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Durante a votação, fizeram uso da palavra o autor e os edis Fabiano Nascimento de Souza, 

Jhonatas Lima Monteiro, Jurandy da Cruz Carvalho e Luiz Augusto de Jesus. Durante o 

discurso do último orador, o comando da Mesa Diretiva foi transferido para a segunda 

Secretária, vereadora Eremita Mota de Araújo. Em votação, o Projeto de Lei mencionado 

foi aprovado pela unanimidade dos edis presentes com quinze votos favoráveis e três 

abstenções. Em Pela Ordem, o vereador Edvaldo Lima dos Santos solicitou votação, em 

bloco, dos Projetos de Lei nºs 148 e 149/2021 e teve seu pleito aprovado por unanimidade. 

Em seguida, em primeira discussão, os Projetos de Lei nºs 148 e 149/2021, ambos de 

iniciativa do parlamentar Fernando Dantas Torres, com Pareceres exarados pela CCJR, em 

votação, aprovados pela unanimidade dos edis presentes. Logo após, em votação às 

proposições, estas foram aprovadas pela unanimidade dos vereadores presentes. Em 

discussão única, o Projeto de Decreto Legislativo nº 013/2021, de autoria do edil Silvio 

de Oliveira Dias, o qual teve Parecer exarado pela Comissão Especial para Análise de 

Concessão de Honraria, em votação, aprovado pela unanimidade dos edis presentes. Em 

votação à matéria, o autor deste fez uso da palavra. Logo após, o Projeto de Decreto 

Legislativo supracitado foi aprovado pela unanimidade dos parlamentares presentes. Em 

votação única, o Requerimento nº 261/2021, de lavra do edil Emerson Costa dos Santos. 

Em votação, franqueou-se a palavra ao parlamentar Luiz Augusto de Jesus. Logo após, o 

Requerimento supracitado foi aprovado pela unanimidade dos edis presentes. Em 

Explicações Pessoais, concedeu-se oportunidade de discurso aos vereadores Edvaldo Lima 

dos Santos, Sílvio de Oliveira Dias, Luiz Augusto de Jesus, Jhonatas Lima Monteiro, 

Valdemir da Silva Santos e Emerson Costa dos Santos.  Oportunamente, a vereadora 

Eremita Mota de Araújo, no comando dos trabalhos, nomeou os seguintes vereadores para 

compor a Frente Parlamentar de Combate à Violência, de acordo com o Projeto de 

Resolução nº 534/2021: Fernando Dantas Torres, Valdemir da Silva Santos, Jurandy da 

Cruz Carvalho, Pedro Américo de Santana Silva Lopes, José da Costa Correia Filho e 

Sílvio de Oliveira Dias. Logo após, informou que, na próxima Sessão Ordinária, a Ordem 

do Dia iniciará pós a leitura do Expediente, pois, às dez horas, haverá uma Sessão Especial 

com objetivo de discutir a situação da Santa Casa de Misericórdia, conforme Requerimento 

nº 261/2021, de inciativa da Comissão Permanente de Saúde, Assistência Social e Desporto 

desta Câmara>.Esgotado o tempo regimental, a segunda Secretária desta Casa, parlamentar 

Eremita Mota de Araújo, declarou encerrada a presente Sessão, às doze horas e vinte e oito 

minutos, sendo convocada outra para a amanhã, dia vinte e sete de outubro do ano em 

curso, à hora regimental, com a seguinte pauta: <Em segunda discussão, os Projetos de Lei 

Ordinária nºs 097, 148 e 149/2021, sendo o primeiro de autoria do edil Emerson Costa dos 
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Santos e os dois últimos de lavra do vereador Fernando Dantas Torres. Em primeira 

discussão, o Projeto de Lei Ordinária nº 144/2021, de coautoria dos parlamentares Luiz 

Ferreira Dias e Fernando Dantas Torres>. 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.       

 


