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Ata da 102ª 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 28 de 

outubro de 2021. 

 

Aos vinte e oito 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 segunda Sessão 

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

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

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

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

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

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

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

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

pelo Regimento Interno, o Presidente desta Casa, vereador Fernando Dantas Torres, 

declarou aberta a presente Sessão e solicitou à segunda Secretária, vereadora Eremita Mota 

de Araújo, a leitura da Ata da Sessão anterior.  Prosseguindo, o Presidente, parlamentar 

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:<Projeto de Lei Ordinária nº 162/2021, de autoria do 

Poder Executivo, que: “Autoriza a abertura de crédito adicional especial, na forma que 

indica, e dá outras providências”. Parecer nº 225/2021, exarado pela Comissão de 

Constituição, Justiça e Redação – CCJR, opinando pelo deferimento do Projeto de Lei 

Complementar nº 07/2021, de autoria da Mesa Diretiva, que: “Revoga a Lei Complementar 

nº 108 de 2017, regulamenta o Artigo 100 da Lei Orgânica do Município, volvendo a 

redação anterior dada pela Lei Complementar nº 044/2010”. Requerimento nº 264 a 

271/2021, todos de iniciativa do parlamentar Pedro Américo de Santana Silva Lopes. 

Indicações nºs 2.349 a 2.384/2021, de autoria dos vereadores Jurandy da Cruz Carvalho, 

Ronaldo Almeida Caribé, Luciane Aparecida Silva Brito Vieira, Emerson Costa dos Santos 

e Pedro Américo de Santana Silva Lopes. Correspondências: Ofício/SMT nº 128/2021, 

datado de 21 de outubro do ano em curso e assinado pelo Sr. Cleudson Santos Almeida, 
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diretor superintendente da Superintendência Municipal de Trânsito (SMT), encaminhado, 

para apreciação desta Câmara Legislativa, documentação relativa à receita e despesa da 

SMT, referente ao mês de setembro de 2021>. Na sequência, o Presidente submeteu a 

apreciação do Plenário, a Ata da Sessão anterior a qual foi aprovada pela unanimidade dos 

edis presentes. Prosseguindo no Horário Reservado às Lideranças Partidárias a 

vereadora Eremita Mota de Araújo (PSDB) que também utilizou o tempo do Patriotas 

cedido pelo edil José Correia Filho, após agradecer a cessão do tempo destacou que a 

maioria dos acidentes de trânsito que ocorrem nos finais de semana são ocasionados por 

quebra-molas que não estão pintados adequadamente. Frisou que os quebra-molas 

instalados na avenida Adenil Falcão e suas transversais em direção ao bairro Irmã Dulce 

assim como na rua Senador Quintino estão sem sinalização pictórica. Relatou que uma das 

vítimas relatou que a motocicleta que guiava não estava em velocidade. Mesmo assim, o 

acidente lhe deixou quinze em casa por ter quebrado um dedo. Antecipou que junto com o 

vereador Edvaldo Lima dos Santos comprarão tinta e contratarão pintores para pintar os 

redutores de velocidade. Revelou que com muita frequência os moradores lhes procuram 

para que solicitar a pintura dos quebra-molas. Apelou às autoridades municipais para que o 

mais rápido possível procedam a pintura dos quebra-molas com o objetivo de evitar 

acidentes. Assinalou que vai procurar a imprensa para acompanhar a pintura realizada de 

forma paralela pelos seus mandatos. “Eu não tenho medo. Vou pintar e vou chegar para 

imprensa de Feira e dizer que é por causa do descaso do Município”, afirmou a vereadora. 

Ao superintendente Municipal de Trânsito, advogado Cleudson Almeida, recomendou que 

devido a falta de autonomia deveria abandonar o cargo. Argumentou que o superintendente 

está numa pasta que tem dinheiro, mas não está fazendo as obrigações. Revelou ter sido 

informada que a Secretaria Municipal que tem mais dinheiro é de Trânsito.  Em aparte, o 

edil Edvaldo Lima dos Santos lembrou que nos dias dois de fevereiro e onze de maio do 

corrente ano solicitou ao governo municipal, através de Indicações, a pintura nos redutores 

de velocidade. Em resposta ao edil Edvaldo Lima, a oradora afirmou que tramita Projeto de 

Lei Ordinária de autoria do vereador Luiz Ferreira Dias, que regulamenta a implantação e 

conservação de quebra-molas. Mas, infelizmente a matéria é inconstitucional. Convidou o 

parlamentar Luiz Ferreira Dias a integrar a companha de pintura dos redutores de 

velocidade. Desafiou a imprensa a entrevistar o diretor do Hospital Geral Clériston 

Andrade, médico Antonio Pitangueiras, para saber quais as causas dos acidentes de 

motociclistas em Feira de Santana. Também foi aparteado pelo edil Luiz Ferreira Dias. 

Logo após, o vereador Edvaldo Lima dos Santos (MDB) demonstrou sua preocupação 
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com o transporte coletivo de Feira de Santana afirmando que a empresa de transporte 

coletivo Rosa pediu rescisão contratual na Justiça, fato esse que ocorreu em razão do 

prefeito Colbert Martins da Silva Filho esperar chegar até as últimas consequências para 

então tomar as devidas providências. Lembrou que o prefeito não ouviu os alertas feitos na 

tribuna desta Casa. Disse que o Projeto de Lei Ordinária nº 159/2021, de sua autoria, que 

tramita nesta Casa dispõe sobre a licitação de mais duas empresas para operar no 

Município, de modo que acredita que os colegas irão aprová-lo a fim de que os empregos 

dos motoristas e cobradores sejam mantidos e que a população não fique sem transporte. 

Em aparte, o edil Jurandy da Cruz Carvalho afirmou que existe um colapso no sistema de 

transporte público no Brasil e citou as cidades baianas Vitória da Conquista, Alagoinhas e 

Salvador que passam pela mesma situação. No entanto, também concordou ser necessário 

uma atitude mais enérgica do prefeito Colbert Martins da Silva Filho na tentativa de 

resolução do problema. De volta à palavra, o orador frisou que encaminhou um ofício 

solicitando ao prefeito a renúncia ao cargo e apelou para este que desista da Prefeitura 

Municipal. pois não tem capacidade para administrar a cidade. Salientou que cobrará ao ex-

prefeito José Ronaldo de Carvalho que faça uma intervenção, já que foi ele quem pediu 

votos para o atual gestor. Durante o pronunciamento do orador à tribuna, o primeiro Vice-

Presidente desta Casa, edil Silvio de Oliveira Dias, assumiu o comando da Mesa Diretiva e, 

em seguida, o transferiu à primeira Secretária, vereadora Luciane Aparecida Silva Brito 

Vieira. Em seguida, o vereador Silvio Oliveira Dias (PT), após saudar a todos os 

presentes iniciou seu discurso discorrendo sobre a decadência do transporte público no 

Município de Feira de Santana e a “incompetência” do prefeito municipal, Colbert Martins 

da Silva Filho. Afirmou que o prefeito trata com total descaso, o sofrimento da população 

com a falta de transporte público. Declarou que a Prefeitura Municipal beneficia a empresa 

de ônibus Rosa e prejudica somente a população feirense de forma com que o acordo 

estabelecido entre a empresa e a Prefeitura Municipal de Feira de Santana é um “Acordo de 

Cavalheiros”. Salientou que o prefeito municipal Colbert Martins da Silva Filho não se 

sensibiliza com a atual situação da população que se encontra sem meios de locomoção 

pela cidade de Feira de Santana e seus distritos. Alegou que já passou da hora desta Casa 

Legislativa abrir um processo de impeachment para a retirar o prefeito do cargo. 

Conclamou os vereadores a irem para o local da manifestação para junto com a população 

cumprirem seu papel de vereadores e se contraporem contra a ação judicial criminosa que 

vai ser interposta pela Prefeitura contra homens e mulheres que estão cobrando seus 

direitos de locomoção aos seus locais de trabalho e estudo. Em Pela Ordem, o edil José da 
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Costa Correia Filho aconselhou seus pares a não seguirem o que foi exposto pelo vereador 

Silvio de Oliveira Dias no tocante à intervenção no Poder Judiciário em relação à retirada 

das linhas de transporte coletivo que atendiam localidades da zona rural. Salientou que 

incitar a população configura algo problemático. Neste momento, o primeiro Vice-

Presidente desta Casa, edil Silvio de Oliveira Dias, assumiu o comando da Mesa Diretiva. 

Em seguida, o vereador Jhonatas Lima Monteiro (PSOL e Liderança da Oposição) 

após saudar os presentes reportou-se aos problemas no setor de transporte coletivo urbano e 

rural de Feria de Santanna. Salientou que nos últimos dois dias ficou evidente que o sistema 

de transporte coletivo de Feira de Santana está podre. Acrescentou que a cereja do bolo foi 

a necessidade dos moradores das comunidades rurais terem que ocupar a garagem da 

empresa de transporte coletivo Rosa para reivindicar o obvio. Ônibus rodando para a zona 

rural. Afirmou que Feira de Santana possuiu uma das tarifas mais caras do País e entrega 

um serviço de péssima qualidade. Pois, há constantes desrespeito aos usuários. Observou 

que os protestos não solicitam se quer melhorias, mas apenas que os veículos voltem a 

circular pela zona rural.  Interrogou se os moradores da zona rural não merecem respeito? 

Contestou os argumentos de vereadores que reduzem as manifestações por transporte a 

manipulação política. Frisou que tais vereadores são marionetes do prefeito municipal de 

Feira de Santana, Colbert Martins da Silva Filho. Disse que o governo municipal nunca 

assume as suas responsabilidades e sempre está imputado a culpa a terceiros. Frisou não 

entender como um vereador diz que uma manifestação que conta com representantes de 

diversas comunidades e inúmeras pessoas se reduz a personalização política. Argumentou 

que os homens e mulheres da zona rural não deixaram os seus afazeres e o conforto de suas 

casas para ficar numa garagem se não tivessem o firme propósito de melhorias no 

transporte. Relatou que os oficiais estão hoje na garagem da Rosa não em nome da Justiça e 

sim em nome do Judiciário. “Não da Justiça, não do que é correto”, justificou. Recomendou 

ser papel deste Legislativo além de interpor ação Judicial está presente para que as ações 

não descambem para o conflito. Pois, ações podem ser realizadas em nome das empresas 

que venham a prejudicar os manifestantes. Disse que o prefeito Colbert Martins da Silva 

Filho não teve coragem de cobra na Justiça, o cumprimento do contrato por parte das 

empresas Rosa e São João. Mas, é valente com o povo mais humilde. Revelou que esteve 

ontem no local e que ainda hoje voltará para ficar ao lado dos moradores da zona rural. 

Disse estar pasmo, pois nem o prefeito nem outra autoridade municipal apresentaram uma 

proposta concreta visando resolver o impasse. Advertiu que o papel do Parlamento é 

dialogar e evitar conflito. Lembrou que já tem uma CPI do Transporte aprovada por esta 
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Casa Legislativa.  Apelou ao Presidente para a instalação da referida CPI. Salientou que o 

sistema de transporte está podre. Logo após, o vereador Luiz Augusto de Jesus (DEM e 

Liderança do Governo) em seu pronunciamento, discorreu acerca do problema do 

transporte coletivo no Município, destacando o fato de que a oposição, sempre tece 

comentários críticos em relação a atuação da Prefeitura. Mas, não se manifesta da mesma 

forma crítica quanto ao fato de empresa de transporte de Salvador estar há mais de um ano 

rodando em nossa cidade, mediante autorização liminar, prejudicando as empresas de 

transporte locais, vez que pegam os passageiros nos pontos de ônibus, reduzindo o número 

de usuários que deveriam utilizar os ônibus das empresas locais. Disse ainda que as citadas 

empresas já vinham sendo prejudicadas, tanto por algumas leis aprovadas por esta Casa, a 

exemplo da que determina que apenas passageiros sentados possam ser transportados, em 

razão da pandemia. Ponderou que há quase dois anos reduziu-se drasticamente o fluxo de 

passageiros não só em Feira de Santana, como em todas as cidades que possuem sistema de 

transporte coletivo. Prosseguindo, disse que as empresas locais estão reivindicando que a 

Prefeitura assuma parte do valor das passagens, como forma de reduzir seus prejuízos. 

Conclamou os vereadores desta Casa deveriam se unir para apurar os responsáveis pela 

liminar que autoriza a empresa de Salvador atuar em Feira de Santana, e desta forma 

esclarecer a quem interessa prejudicar os empresários de transporte coletivo locais. Em 

Pela Ordem  ̧ o vereador Emerson Costa dos Santos (DC) explicou que a Prefeitura 

Municipal, de acordo com uma liminar, podia reter e multar veículos, mas não podia 

apreendê-los. Posteriormente, o parlamentar Pedro Cícero Marcênio Silva (CDN) disse 

que estava ouvindo o Programa Acorda Cidade na manhã deste dia e ouviu que o prefeito 

municipal quis colocar a culpa do problema do transporte público nos vereadores. Destacou 

que faz tempo que o transporte coletivo da cidade não opera com eficácia, questionou se o 

ex-prefeito José Ronaldo de Carvalho deixou uma “bomba” para o atual gestor administrar 

e comentou que seria mais lógico acusar os prefeitos anteriores pelo problema. Pontuou que 

se não fosse os transportes “ligeirinhos”, a população estaria desassistida neste momento. 

Externou que é necessário discutir o transporte coletivo com responsabilidade. Frisou a 

necessidade de diálogo do prefeito com este Legislativo, bem como a realização de 

concurso público ao invés de trabalhar com sistema de cargos “toma lá, dá cá”. Em seguida, 

o vereador Luiz Ferreira Dias (PROS), após saudar a todos os presentes, agradeceu pela 

tramitação do Projeto de Lei Ordinária proposto por ele e pelo vereador Fernando Dantas 

Torres. Salientou que a proposição será aprovada pela unanimidade dos seus pares. Disse 

que a iniciativa tranquilizará os comerciantes do Feiraguai. Discorreu sobre a infeliz 
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situação do transporte público feirense e a manifestação que já ocorre há dois dias, onde a 

população clama por seus direitos. Afirmou que os trabalhadores estão sofrendo um 

descaso por parte do prefeito municipal, Colbert Martins da Silva Filho. Culpou o ex-

prefeito municipal, José Ronaldo de Carvalho, por ter acolhido o atual prefeito que gerou 

essa situação de caos em Feira de Santana. Salientou que não é somente o Transporte 

Público que se encontra prejudicado. Apontou a situação dos camelôs, dos agentes 

comunitários de saúde, dos motoboys e diversos outros segmentos que estão sendo lesados. 

Mostrou indignação com a situação dos profissionais que atuam na área de Saúde que 

alegam atraso no pagamento dos salários. Frisou que além de ser muito pouco para suprir as 

necessidades ainda atrasa ou não chega na mão desses profissionais. Suplicou ao prefeito 

municipal, Colbert Martins da Silva Filho, para que olhasse a situação desses profissionais 

já que o alcaide também é médico e mesmo assim prejudica a categoria à qual também 

pertence. Em aparte, o vereador Josse Paulo Pereira Barbosa apresentou a situação dos 

distritos Governador João Durval Carneiro e Tiquaruçu, onde os servidores públicos se 

encontram sem receber o salário. Logo após, o edil Petrônio Oliveira Lima (REP) revelou 

que ontem participou de live do Sindicato dos Servidores Públicos de Feira de Santana na 

qual foram distribuídos diversos prêmios. Disse que foi convidado pelo presidente da 

instituição, senhor Hamilton Ramos. Em seguida, relatou que moradores dos conjuntos 

Feira IV, Feira IX, Expansão do Feira IX e Viveiros reclamaram da deterioração dos postes 

da Coelba. Alegam que muitos artefatos estão inclinados e alguns sustentados apenas pelas 

ferragens. Argumentou que a manutenção é de incumbência da Coelba e espera que um 

acidente não tenha que acontecer para que a empresa adote providências. Cobrou que a 

companhia realize a manutenção dos postes nos diversos bairros de Feira de Santana. 

Relatou que no Conjunto Viveiros há um poste sustentado por apenas quatro vergalhões. 

Salientou que os consumidores pagam taxas e precisam ter retorno da Coelba. Denunciou 

que já está ocorrendo sobrecargas no sistema e que esta semana faltou energia quando 

estava participando de uma live. Dando continuidade, o edil Emerson Costa dos Santos 

(DC) disse que ontem as escolas da rede estadual suspenderam as aulas por falta de 

transporte público e como solução o prefeito liberou a circulação das vans. Porém, as 

mesmas não conseguem atender a demanda porque não são integradas ao sistema SIT, 

assim as pessoas precisam pagar duas passagens. Depois, comentou sobre reportagem vista 

no Acorda Cidade sobre Núcleo de Atendimento a Autistas (NEPEA) que atende 85 

pacientes custeado por verba federal que não será renovada, de modo que a direção da 

APAE requereu ajuda ao gestor municipal e até o momento não obteve resposta. Externou 
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que mães de crianças atendidas pelo supracitado núcleo entraram em contato com ele, 

enquanto presidente da Comissão da Saúde, para detalhar o avanço dos filhos após 

atendimento no núcleo. Por fim, apelou a esta Casa para que, caso o prefeito não faça sua 

parte, não deixe esse núcleo encerrar suas atividades. Prosseguindo, o parlamentar 

Valdemir da Silva Santos (PV) formulou um convite à Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente para proceder intervenções no aterro sanitário. Pois, quando chega às quatro 

horas da madrugada os moradores do Conjunto Feira IX e adjacências não suportam mais o 

mal cheiro. Conclamou a referida secretaria a resolver o problema. Em aparte, o vereador 

José Correia Filho corroborou que os moradores dos bairros Jardim Cruzeiro, Parque 

Tropical e Rua Nova também não está suportando o odor que está sendo exalado pelo 

aterro sanitário. Recomendou que os vereadores quando forem fazer a visita ao aterro 

estejam acompanhados de um engenheiro ambiental para assessorar a comitiva. O orador, 

ao retomar a palavra, disse que o mal cheiro é tão forte que trava a garganta das pessoas. 

Relatou que justamente no momento do café da manhã, o mal cheiro está atrapalhando a 

refeição matinal. Em aparte, o vereador Emerson Costa dos Santos relatou que no último 

final de semana, nas redes sociais, muitos moradores reclamaram do barulho provocado por 

organizadores de um bingo no Conjunto Feira IX. Recomendou que o pleito também seja 

incluído na conversa com o secretário municipal de Meio Ambiente. O orador acolheu a 

sugestão e em seguida cobrou a retirada da cerca de uma lagoa cujo nome ou localização 

não foi pronunciado. Em Pela Ordem, o edil Luiz Augusto de Jesus registrou que a 

cooperativa COTEFALG operava em Feira de Santana com a autorização do Tribunal de 

Justiça da Bahia. Oportunamente, o primeiro Vice-Presidente desta Casa, edil Silvio de 

Oliveira Dias, relatou que faltava fiscalização por parte da Prefeitura Municipal. Em 

seguida, o vereador Flávio Arruda Morais (PSB) discorreu sobre os problemas 

enfrentados pelo transporte e a saúde em nosso Município, dizendo serem pilares 

fundamentais para o fomento e o desenvolvimento das sociedades. Disse também que 

ontem esteve no Conjunto Feira X, onde constatou a falta de atendimento médico, o que a 

seu ver é um absurdo. Pois, trata-se de um dos maiores bairros da América Latina, inclusive 

sendo maior que diversas cidades da Bahia. Disse que fatos como estes demonstram a falta 

de planejamento e capacitação de quem está à frente da pasta, no caso o Sr. Marcelo Brito, 

o intocável. Ironizou que ninguém consegue falar com o secretário, que apesar de respeitar, 

está tendo uma atuação inadmissível no que se refere à saúde em nossa cidade. 

Prosseguindo, disse que o prefeito precisa ficar atento, pois há secretários tentando sabotar 

o seu governo. Pois, a saúde está entregue e a população desassistida. Prosseguindo, disse 
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que o secretário de Saúde não precisa estar à frente desta pasta e se for o caso, poderia abrir 

mão em favor de quem quer trabalhar, a exemplo da vereadora Luciane Aparecida Silva 

Brito Vieira, que é da área e poderia desempenhar com capacidade as funções da Secretaria. 

Em Pela Ordem, o vereador José da Costa Correia Filho registrou que, se a Mesa Diretiva 

autorizasse, poderia levar o edil Flávio Arruda Morais para dialogar com o secretário 

municipal de Saúde, Sr. Marcelo Britto. Em Pela Ordem, o parlamentar Flávio Arruda 

Morais disse que o edil José da Costa Correia Filho deveria solicitar ao referido secretário, 

o pagamento dos salários dos servidores municipais que atuavam na área da Saúde. Em 

seguida, o vereador Jurandy da Cruz Carvalho (PL) após saudar a todos os presentes, 

apontou a situação precária do transporte público no Município de Feira de Santana e 

alegou que todos são conhecedores das deficiências existentes no transporte público em 

todo o Brasil e que essa situação não se resume somente ao município de Feira de Santana. 

Informou que em Feira de Santana existe uma cooperativa chamada “Cotafal”, que na 

eleição passada a maioria dos seus membros apoiaram a candidatura a prefeito do deputado 

federal José Cerqueira de Santana Neto. Mas, que segundo o vereador continua operando 

nesta cidade. Alegou que na avenida Senhor dos Passos se encontra um fila enorme de 

veículos da referida cooperativa que não estão cadastrados no sistema de transporte do 

município de Feira de Santana. Frisou que a cooperativa conseguiu uma liminar na Justiça 

que permite a operacionalização neste Município. Disse que a Secretaria Municipal de 

Transporte de Trânsito não intervém devido a liminar do Tribunal de Justiça da Bahia. 

Sendo assim, a Superintendência Municipal de Trânsito (SMT) fica impedida de proceder 

apreensão desses veículos. Questionou se não seria possível apreender ou mutar esses 

veículos que transitam e estacionam de maneira incorreta no município de Feira de 

Santana? Em aparte, o vereador Valdemir da Silva Santos afirmou que os veículos 

poderiam sim ser multados e que isso resultaria em uma melhora significativa na situação 

precária presente no trânsito feirense. Em aparte, o vereador Edvaldo Lima dos Santos 

indagou ao vereador Jurandy da Cruz Carvalho se ele reconheceria que nesta situação a 

Prefeitura estaria completamente errada na maneira de agir. Encerrando seu discurso o 

vereador Jurandy da Cruz Carvalho justificou que a situação de caos no transporte público 

está presente em todo País e que cabe ao prefeito municipal e aos vereadores de Feira de 

Santana fazer a diferença. Na sequência, a vereadora Luciane Aparecida Silva Brito 

Vieira (MDB) que também usou o tempo do PSD cedido pelo edil Fernando Dantas 

Torres, disse que apesar do tempo predominante ser a crise do transporte coletivo não 

poderia deixar de parabenizar os funcionários públicos pela passagem do seu dia.  Afirmou 
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que em nome do servidor Iramar Nascimento Vieira parabenizava todos os funcionários 

públicos da Câmara Municipal de Feira de Santana extensivo aos da Prefeitura Municipal. 

Lembrou que ontem, durante a solenidade do Rotary Club realizada nesta Casa, o rotariano 

Hugo Dória citou uma fala do saudoso D. Helder Câmara que ao ser interrogado qual seria 

o segredo do sucesso teria respondido. “Não fique só”. Assinalou que tal reflexão também 

serve para a política, pois o político que desejar governar sozinho está redondamente 

enganado. Acrescentou que quando a população vai para as ruas e chega a dormir em 

garagem de ônibus não deve ser repreendida. Pois, estão cobrando melhorias. Frisou que 

quando o político vai em busca do voto diz está ao lado do povo. Mas, depois que passa as 

eleições viram-lhes as costas. Pregou a união dos vereadores para resolver os problemas do 

município dentre eles os do setor de transporte devido a falta de diálogo do Executivo 

Municipal com a comunidade. Alertou que não está acometida de amnésia a ponto de 

esquecer as suas andanças políticas durante a campanha política. Porém, não usa a tribuna 

para ofender e sim cobrar e propor soluções. Lembrou que servidores da UPA do Conjunto 

Feira X precisaram paralisar o atendimento para que a Prefeitura procedesse o pagamento 

dos salários. Foi aparteada pelos vereadores Josse Paulo Pereira Barbosa e Valdemir da 

Silva Santos. Na sequência, o vereador Josse Paulo Pereira Barbosa (PSC) falou que se 

entristece pelos servidores públicos terem um prefeito como Colbert Martins da Silva Filho, 

o qual já está sendo chamado, nos meios de comunicação, de prefeito “David Copperfield”. 

Disse que o “prefeito mágico” convoca os “charadas” que são os vereadores da base 

governista para defendê-lo. Depois, disse que apresentará Projeto de Lei nesta Casa 

Legislativa que disciplinará a bilhetagem eletrônica nas vans e solicitou que o prefeito o 

sancione, após aprovação desta Câmara. Externou que, na presente data, deveriam 

comparecer neste Legislativo, o Irmão Fernando e a Sra. Liu, assessores do prefeito, para 

responderem às acusações feitas pelo tribuno. Porém, os mesmos preferiram ingressar na 

justiça ao acharem uma brecha no Regimento Interno. Expôs que recebeu informação de 

que o Irmão Fernando está sendo cassado pela Polícia Civil, para ser intimado. Entretanto, 

isso ainda não ocorreu porque o mesmo está sem residência fixa. Por fim, criticou fala do 

prefeito de agradecimento ao Acorda Cidade por mantê-lo informado sobre a cidade, 

dizendo que é vergonhoso o prefeito esperar informações de um programa de rádio para se 

inteirar dos problemas do Município quando possui vários assessores. No momento 

destinado ao Grande Expediente, o edil Ivamberg dos Santos Lima (PT) em seu 

pronunciamento discorreu sobre os problemas do transporte coletivo da cidade, a seu ver 

um caos, cujo sistema está completamente falido e não será melhorado com a substituição 
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da empresa que presta o serviço, como quer o prefeito. Sobre a educação, disse ter sido 

informado de que o cardápio das escolas do município, de dezoito dias letivos, serviu carne 

de soja dezesseis dias, demonstrando não só o prejuízo nutricional. Pregou a necessidade da 

descentralização da verba da merenda escolar, já adotada pela rede estadual, na qual cada 

escola monta o seu cardápio, de acordo com a sua realidade. Revelou que esta ideia já 

sugerida por ele anteriormente através de Indicação à Secretaria Municipal de Educação. 

Neste momento, o primeiro Vice-Presidente desta Casa, vereador Silvio de Oliveira Dias, 

registrou a presença do Sr. Hamilton, representante do Sindicato dos Vigilantes de Feira de 

Santana. Em Pela Ordem, o vereador Valdemir da Silva Santos (PV) solicitou sua 

inscrição no momento destinado às Explicações Pessoais. Durante a Ordem do Dia, foram 

apreciadas as seguintes proposições: <Em segunda discussão, o Projeto de Lei Ordinária nº 

048/2021, de autoria do edil José Marques de Messias, com Emendas nºs 01/2021, de 

iniciativa do vereador Pedro Américo de Santana Silva Lopes, e 02/2021, de lavra do 

parlamentar Jhonatas Lima Monteiro, ambas com Pareceres exarados pela Comissão de 

Constituição, Justiça e Redação (CCJR) foi adiado do de pauta por cinco Sessões a pedido 

do vereador Pedro Américo de Santana Silva Lopes. Cujo pleito em tela foi formulado em 

Questão de Ordem aprovado pela unanimidade dos edis presentes. Em segunda discussão, o 

Projeto de Lei Ordinária nº 144/2021, de coautoria dos edis Luiz Ferreira Dias e Fernando 

Dantas Torres, o qual, em votação, foi aprovado por unanimidade dos presentes. Ainda em 

votação, franqueou-se a palavra aos vereadores Jurandy da Cruz Carvalho, Luiz Ferreira 

Dias, Luiz Augusto de Jesus e Valdemir da Silva Santos. Em declaração de voto, concedeu-

se oportunidade de pronunciamento aos parlamentares Petrônio Oliveira Lima, Luiz 

Augusto de Jesus e Luiz Ferreira Dias. Neste momento, a primeira Secretária desta Casa, 

vereadora Luciane Aparecida Silva Brito Vieira assumiu o comando da Mesa Diretiva.  Em 

Pela Ordem  ̧o edil Josse Paulo Pereira Barbosa registrou seu voto favorável à proposição. 

Em Pela Ordem, o vereador Jhonatas Lima Monteiro registrou que se ausentaria da 

presente sessão por alguns minutos. Em Pela Ordem, o edil Josse Paulo Pereira Barbosa 

registrou que se ausentaria da presente sessão para ir a uma consulta médica. Em Pela 

Ordem, o vereador Pedro Cícero Marcenio Silva registrou seu voto favorável à proposição 

supracitada. Em Pela Ordem, o edil José Marques de Messias congratulou a primeira 

Secretária desta Casa, vereadora Luciane Aparecida Silva Brito Viera pelo comando dos 

trabalhos e, em seguida, convidou seus pares para participarem de uma missa na próxima 

sexta-feira, a partir das dezenove horas, na Praça Matriz do distrito Humildes. Em 

primeira discussão, o Projeto de Lei Ordinária nº 055/2021, de autoria do parlamentar 
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Fabiano Nascimento de Souza, foi adiando de pauta por três Sessões a pedido do vereador 

José da Costa Correia Filho, cuja solicitação foi aprovada pela unanimidade dos 

parlamentares presentes. Em primeira discussão, o Projeto de Lei Ordinária nº 068/2021, 

de iniciativa do vereador Luiz Ferreira Dias, o qual teve Parecer contrário exarado pela 

CCJR. Em Pela Ordem, a vereadora Eremita Mota de Araújo destacou que a matéria 

mencionada era louvável e registrou que, oportunamente, sugeriu ao autor que retirasse o 

Projeto de pauta para apresentar uma Indicação à Prefeitura Municipal. Em seguida, o autor 

do projeto mencionado solicitou retirada de pauta da proposição mencionada. Em primeira 

discussão, o Projeto de Lei Ordinária nº 122/2021, de lavra do parlamentar Sílvio de 

Oliveira Dias, foi adiado de pauta devido a ausência do autor no |Plenário. Em votação 

única, o Requerimento nº 262/2021, de autoria do edil Edvaldo Lima dos Santos, foi 

rejeitado por maioria dos presentes. Em votação à matéria, franqueou-se a palavra ao autor. 

Em Pela Ordem, o edil Jhonatas Lima Monteiro registrou que se ausentaria da presente 

Sessão, juntamente com alguns de seus pares, para ir à garagem da empresa Rosa tendo em 

vista que a Polícia Militar se encontrava no local. Em Pela Ordem, o vereador Edvaldo 

Lima dos Santos registrou que, em momento oportuno, apresentaria a proposição 

novamente. Em votação única, o Requerimento nº 263/2021, de iniciativa do vereador 

Flávio Arruda Morais, foi aprovado por unanimidade dos presentes. Em votação à matéria, 

franqueou-se a palavra ao autor desta. Em Pela Ordem  ̧ o edil Petrônio Oliveira Lima 

registrou que os parlamentares, ao votarem em uma proposição, jamais eram contrários à 

população. Em Pela Ordem, o edil Pedro Américo de Santana Silva Lopes declinou do seu 

tempo de pronunciamento no momento destinado às Explicações Pessoais>. Neste 

momento, a primeira Secretária desta Casa, vereadora Luciane Aparecida Silva Brito 

Vieira, consultou os parlamentares quanto à possibilidade de reduzir o tempo de 

pronunciamento nas Explicações Pessoais para três minutos. Na sequência, durante as 

Explicações Pessoais, concedeu-se oportunidade de discurso aos parlamentares Valdemir 

da Silva Santos e Edvaldo Lima dos Santos. Nada mais havendo por tratar, o Presidente 

desta Casa Legislativa, vereador Fernando Dantas Torres, declarou encerrada a presente 

Sessão, às onze horas e trinta e seis minutos, convocando outra para a próxima quarta-feira, 

dia três de novembro do corrente ano com a seguinte pauta:<Em primeira discussão, o 

Projeto de Lei Ordinária n/nº 141/2021, de autoria do Poder Executivo Municipal, a 

Elaboração Legislativa Especial, de acordo com os Artigos 374 a 380 e seus parágrafos, do 

Regimento Interno desta Casa da Cidadania, com parecer favorável da Comissão de 

Finanças, Orçamento e Fiscalização (CFOF)>. Para constar, eu, José Joaquim de Oliveira 
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Neto, Técnico Legislativo a disposição do Setor de Redação e Atas, lavrei a presente Ata 

que segue à apreciação plenária, na forma regimental.      

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

       


