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Ata da 107ª 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 11 de 

novembro de 2021. 

 

Aos onze dias do mês de novembro 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 sétima Sessão 

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

qual, à exceção da parlamentar Luciane Aparecida Silva Brito Vieira, 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, 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 primeiro Vice-Presidente desta Casa 

Legislativa, vereador Sílvio de Oliveira Dias, declarou aberta a presente Sessão e solicitou 

que o vereador Ivamberg dos Santos Lima assumisse a segunda Secretária, ad hoc, para 

proceder à leitura da Ata da Sessão anterior que após ser submetida a apreciação do 

Plenário foi aprovada pela unanimidade dos parlamentares presentes. Durante leitura da Ata 

da Sessão anterior, o comando da Mesa Diretiva passou para o terceiro Secretário, edil 

Flavio Arruda Morais. Prosseguindo, o terceiro Secretário solicitou que a segunda 

Secretaria, vereadora Eremita Mota de Araújo, assumisse a primeira Secretaria e 

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

a seguir: <Projetos de Lei Ordinária nº 167/2021, de autoria do parlamentar Edvaldo 

Lima dos Santos, que: “Autoriza ao Poder Público Municipal a suspensão definitiva da PPP 

(Parceria Pública Privada) com a Concessionária do Shopping Popular como também a 

cobrança de tarifas administrativas cobradas aos comerciantes. Parecer nº 052/2021, 

exarado pela Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização (CFOF), opinando 

favoravelmente à tramitação do Projeto de Lei Ordinária n/nº 162/2021, de autoria do 

Executivo Municipal. Requerimentos nºs 277/2021, de autoria do vereador Jurandy da 

Cruz Carvalho. Indicações nºs 2.437 à 2.446/2021, de autoria dos edis Valdemir da Silva 
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Santos, Josse Paulo Pereira Barbosa, Flávio Arruda Morais e Valdemir da Silva Santos. 

Moções nºs 369 à 373/2021, de iniciativa dos parlamentares José da Costa Correia Filho e 

Flávio Arruda Morais. Correspondência: Ofício s/n, datado do dia 10 de novembro do ano 

em curso e assinado pelo vereador Flávio Arruda Morais, encaminhando a esta Casa 

atestado médico justificando sua ausência na 103ª Sessão Ordinária, realizada no dia 03 de 

novembro do corrente ano>. Em Pela Ordem, o vereador Josse Paulo Pereira Barbosa 

solicitou que constasse em Ata que ontem foi realizada uma reunião da CPI da Saúde e seus 

membros decidiram que a partir da próxima terça-feira, às quatorze horas será realizada a 

primeira oitiva. Revelou que estavam presentes ele e os parlamentares Flavio Arruda 

Morais e Ivamberg dos Santos Lima. Acrescentou que também às sextas feira serão 

realizadas atividades da referida CPI, às oito horas. Frisou que os trabalhos da comissão 

serão realizados nas terças-feiras, às quatorze horas e nas sextas-feiras, às oito horas. 

Ponderou que o intuito da CPI é esclarecer e não perseguir ninguém. Em Pela Ordem o 

vereador Ivamberg dos Santos Lima antecipou que na condição de relator da CPI 

apresentará na terça-feira, o plano de trabalho com as linhas de investigações para as 

oitivas. No Horário das Lideranças Partidárias, o edil Pedro Cícero Marcenio Silva 

(Cidadania) relatou que ontem esteve na agência da Coelba em Feira de Santana e 

observou que pessoas chegaram cedo e às treze horas ainda não tinham sido atendidas. 

Informou que procurou entrar em contato com a gerência da empresa e a atendente revelou 

ter dificuldade de conversar com o gerente. Lamentou os perrengues que a população está 

passando em decorrência da deficiência dos serviços ofertados pela referida empresa. 

Afirmou que alguns procedimentos poderiam ser resolvidos por telefone. Narrou que havia 

um senhor de setenta e cinco anos às quatorze horas e com fome. Disse que de imediato 

acionou o Procom/FSA que através do senhor Alex, provavelmente um dos coordenadores 

do referido órgão, chegou ao local e notificou a companhia de energia. Enumerou que havia 

aproximadamente cem pessoas a espera de atendimento. Revelou que apesar de ter 

setecentos mil habitantes (sic) Feira de Santana só tem um núcleo de atendimento da 

Coelba. Em seguida, o edil Emerson Costa dos Santos (DC) ţambém no tempo do PSDB 

cedido pela parlamentar Eremita Mota de Araújo, congratulou alguns vereadores desta 

Casa, especialmente os membros da Comissão de Saúde, Assistência Social e Desporto, por 

conseguirem silenciar o secretário Municipal de Saúde, médico Marcelo Britto. Mencionou 

a entrevista concedida pelo secretário supracitado, no dia anterior, ao programa BA TV, da 

TV Subaé, oportunidade na qual este relatou que, quando as certidões referentes à Casa de 

Saúde Santana fossem encaminhadas à Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a situação da 

referida unidade seria resolvida. Registrou que, no entanto, ao término da entrevista, o 
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repórter rebateu o secretário ao expor que este, anteriormente, disse que as certidões já 

tinham sido encaminhadas à secretaria. Ironizou que era estranho a referida unidade de 

saúde receber recursos financeiros, gerando notas fiscais, se faltavam certidões. Afirmou 

que a situação era contraditória e congratulou-se com o prefeito Colbert Martins da Silva 

Filho por não ter concordado com a atitude do secretário mencionado. Comentou que, em 

diálogo com o médico Tarcízio Pimenta, teve a possibilidade de verificar a cópia da 

certidão de funcionamento da Casa de Saúde Santana, a qual se encontrava na Secretaria 

Municipal de Desenvolvimento Urbano (SEDUR) desde o mês de agosto do ano em curso. 

No entanto, a perderam, mas o protocolo de recebimento estava assinado, de modo que, 

quando não a encontraram, o caos se instalou no referido órgão. Disse que o secretário 

Municipal de Saúde, ao conceder entrevistas, se pautava em argumentos jurídicos. 

Destacou que, em meio à situação, a população sofria porque não conseguia atendimentos e 

ressaltou que, caso o referido secretário desejasse, a Casa de Saúde Santana estaria 

prestando atendimentos. Registrou que os parlamentares deste Legislativo apoiaram o povo 

e falou que o referido secretário comumente afirmava que não era mais sócio do Hospital 

de Traumatologia e Ortopedia (HTO) ao relatar que, nesta unidade de saúde, não eram 

realizadas cirurgias ortopédicas, apenas atendimentos rápidos pelo Sistema único de Saúde 

(SUS). Enunciou que o secretário mencionado fazia questão de dizer que prezava pela 

transparência, contudo, sua empresa de consultoria prestou serviços na Unidade de Pronto 

Atendimento (UPA) do bairro Queimadinha, pelo valor de quatrocentos mil reais, durante 

dois meses. Em aparte, o vereador Edvaldo Lima dos Santos parabenizou a Comissão de 

Saúde, Assistência Social e Desporto e salientou que o atendimento através do SUS na 

Casa de Saúde Santana foi suspenso por falta de licença da Prefeitura Municipal. Indagou 

se todos os prédios da administração pública municipal possuíam licenciamento. Também 

em aparte, a vereadora Eremita Mota de Araújo questionou o motivo pelo qual o secretário 

Municipal de Saúde permanecia no cargo e o edil Josse Paulo Pereira Barbosa congratulou-

se com a referida comissão e destacou que, há dois meses, os funcionários do Programa 

Saúde da Família (PSF) não recebiam seus salários. Dando continuidade ao 

pronunciamento, o orador à tribuna expôs que a Prefeitura Municipal elaborou aditivos ao 

contrato com a Imaps Saúde, de modo que era necessário cobrar desta empresa. Mas 

também da gestão pública municipal, o pagamento do valor relativo às férias dos 

funcionários das unidades de saúde. Por fim, registrou que, na próxima terça-feira, a Casa 

de Saúde Santana voltará a atender pelo SUS e disse que era fundamental haver intervenção 

na área de Saúde em Feira de Santana ao mencionar que o prefeito Colbert Martins da Silva 

Filho pretendia exonerar o atual secretário Municipal de Saúde para nomear outra pessoa 
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em seu lugar. Concedeu apartes os edis Edvaldo Lima dos Santos, Eremita Mota de Araújo 

e Josse Paulo Pereira Barbosa. Dando continuidade, o vereador Josse Paulo Pereira 

Barbosa (PSC), após saudar a todos os presentes, discorreu sobre sua insatisfação com a 

edição extra do Diário Oficial Eletrônico lançada ontem, dia dez de novembro, divulgando 

que os feirantes que ocupam as ruas, passeios e áreas públicas das ruas de Feira de Santana, 

com maior foco nos feirantes presentes na rua Marechal Deodoro, serão expulsos dos seus 

locais de trabalho. Lamentou a situação em que se encontram os comerciantes do Shopping 

Popular e agora a expulsão dos feirantes nas ruas do município de Feira de Santana. 

Afirmou que o prefeito municipal, Colbert Martins da Silva Filho, só se preocupa em 

prejudicar e perseguir a população feirense. Lembrou os momentos em que profissionais 

que são essenciais para o bom andamento da cidade, vieram a esta Egrégia Casa suplicar 

ajuda para a resolução do caos instalado na categoria devido as perseguições da gestão 

municipal. Afirmou que não existe funcionalismo público no município de Feira de Santana 

contente com a administração do prefeito. Solicitou à vereadora Eremita de Araújo Mota 

que comunicasse ao seu secretário (sic) pedindo para que houvesse a liberação das praças 

esportivas. Afirmou que o governador Rui Costa liberou ontem a ocupação de até 70% dos 

estádios esportivos e lamentou que somente em Feira de Santana esse decreto ainda não 

entrou em vigor. Informou que as praças esportivas estão se deteriorando com o tempo e a 

população não está fazendo uso. Finalizando seu discurso, suplicou ao secretário municipal 

de Cultura, Esporte e Lazer de Feira de Santana, Jairo Alfredo Carneiro Filho, para que 

entregasse esse cargo e saísse desse “barco furado”. Pois, ele teria um nome a zelar em todo 

município de Feira de Santana. Durante o pronunciamento anterior, o comando da Mesa 

Diretiva passou para o Presidente, vereador Fernando Dantas Torres. Em Pela Ordem, o 

vereador Emerson Costa dos Santos, como membro da Comissão de Saúde e Desporto, 

explicou que arenas particulares estão funcionando porque os usuários pagam pela 

manutenção das mesmas, enquanto as públicas não foram reabertas ainda porque a 

Prefeitura não quer gastar com a contratação de pessoal para a limpeza. Disse também que 

a higienização das escolas, reabertas recentemente, está sendo feita porque a Prefeitura fez 

uma nova contratação com a mesma empresa que presta serviço à secretaria de limpeza. 

Durante o Pela Ordem, o edil Fernando Dantas Torres questionou como a Prefeitura 

Municipal gasta quatro milhões de reais por mês com limpeza e não quer contratar pessoas. 

Em Pela Ordem, o edil Josse Paulo Pereira Barbosa disse que não é admissível o prefeito 

municipal ignorar todas as praças esportivas da cidade. Logo após, o Presidente realizou 

uma chamada nominal, oportunidade na qual observou-se que os vereadores Ivamberg dos 

Santos Lima, Jurandy da Cruz Carvalho, Luciane Aparecida Silva Brito Vieira, Luiz 
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Ferreira Dias, Pedro Cícero Marcenio Silva e Ronaldo Almeida Caribé não estavam no 

Plenário. Prosseguindo, o vereador Edvaldo Lima dos Santos (MDB) disse que a 

população feirense não suporta mais o descaso que está ocorrendo no Município. Relatou 

que apresentou diversos Requerimentos solicitando o governo municipal resolva o 

problema do alagamento na intersecção da rua El Salvador, localizada no bairro Tomba, 

com a avenida Eduardo Fróes da Mota. Relatou que mesmo agora no período de estiagem 

as águas permaneceram no local. Frisou que os moradores já não conseguem sair das suas 

residências. Também relatou problemas na rua Itabapuã, bairro Tomba, pois quando chove 

as águas invadem as casas. Salientou que neste caso já formulou Indicações, Requerimentos 

e nenhuma providência foi adotada. Confessou que já apelou ao Líder do Governo, edil 

Luiz Augusto de Jesus, solicitando que intermediasse uma solução para os referidos 

problemas.  Em aparte, o vereador Luiz Augusto de Jesus relatou que já enviou a 

solicitação ao Superintendente de Operação e Manutenção, engenheiro João Vianey. 

Acrescentou que uma moradora também solicitou providências através de ofício. O orador 

Edvaldo Lima dos Santos parabenizou o Líder do Governo pela iniciativa. Assinalou que 

muitos vereadores já elogiaram o superintendente, entretanto afirmou não ter motivos para 

elogiar o referido servidor. Pois, já tentou entrar em contato por telefone, mas não foi 

atendido. “Esse cidadão tem medo de falar comigo. Eu sou homem rapaz. Ele é homem. 

Medo de quê?”, interrogou o tribuno. Disse que concederá prazo até a próxima segunda-

feira e caso o problema não seja resolvido vai acionar a Justiça para resolver os problemas 

dos moradores. Chamou a atenção para a notícia que a Micareta será realizada no próximo 

ano no mês de setembro ou em outubro em plena campanha eleitoral. Interrogou se os 

governantes estão malucos? Lembrou que teve uma “visão” para não realizar o Carnaval de 

Salvador evento que teria contribuído para as mortes da pandemia. Disse que o governador 

Rui Costa e o então prefeito ACM Neto foram irresponsáveis ao promover a festa. Afirmou 

que o Carnaval só traz o mal para a população. Disse que como “cidadão e profeta de 

Deus” alerta para que se acabe com o Carnaval.  Logo após, o parlamentar Jhonatas 

Lima Monteiro (PSOL e Liderança da Oposição) comentou sobre o impacto das chuvas 

nas diversas localidades deste Município. Mencionou que havia a necessidade de propiciar 

uma devida estrutura de drenagem em diversas comunidades. Exteriorizou que visitou o 

entorno da área da Lagoa do Chico Maia, no bairro Mangabeira, oportunidade na qual 

percebeu que os habitantes do local vivenciavam uma situação caótica todas as vezes em 

que ocorriam chuvas fortes. Salientou que a culpa pelo caos não deveria ser atribuída à 

natureza e às condições climáticas. Mas, à forma como a expansão urbana de Feira de 

Santana ocorreu de modo desorganizado, com a administração pública municipal ignorando 
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a necessidade de desenvolver um planejamento adequado. Advertiu, em seguida, que a área 

denominada como Bacia do Rio Pojuca não conta com saneamento, de modo que a 

comunidade solicita melhorias, bem como um plano de macrodrenagem e manejo das águas 

pluviais. Um trabalho preventivo em relação aos alagamentos. Destacou que a Defesa Civil, 

as secretarias Municipais de Desenvolvimento Urbano e Serviços Públicos, assim como a 

Superintendência de Operações e Manutenção (SOMA), não deveriam esperar ocorrer 

alagamentos para planejarem o que fazer. Pois é fundamental mapear as áreas der risco 

deste município e registrou que, alguns de seus pares, também mencionaram tal assertiva. 

Relatou que a administração pública municipal deveria elaborar, ao menos, um plano de 

trabalho emergencial para, de modo preventivo, fazer intervenções preventivas para 

garantir que as comunidades enfrentassem as chuvas fortes em melhores condições. Disse 

que, na área da Lagoa do Chico Maia, ocorria a canalização indevida da água por parte da 

Prefeitura Municipal que, através de uma obra, na rua Bom Despacho, desagua no 

manancial gerando riscos à comunidade. Enunciou que a gestão pública municipal deveria 

tomar providências e mencionou que, durante a visita, ouviu relatos de pessoas que 

perderam seus bens em outros períodos de chuva. Em aparte, o edil Valdemir da Silva 

Santos registrou que a situação era complicada e mencionou que, no dia anterior, esteve no 

entorno da Lagoa do Chico Maia juntamente com funcionários da SOMA, oportunidade na 

qual identificaram problemas em diversas localidades. Destacou que algumas residências 

foram construídas de maneira irregular e afirmou que a SOMA realizava uma série de 

estudos para apresentá-los ao prefeito Colbert Martins da Silva Filho. Dando continuidade 

ao seu pronunciamento, o orador à tribuna disse que, no ano de dois mil e oito, o Ministério 

Público determinou que a Prefeitura Municipal apresentasse uma proposta de ocupação 

organizada para a área. No entanto, isto nunca ocorreu. Citou um Decreto, publicado no 

Diário Eletrônico Oficial, no dia anterior, e destacou que este intimidava os feirantes da rua 

Marechal Deodoro. Registrou que, há meses, a categoria tentava dialogar com o prefeito 

Colbert Martins da Silva Filho com o intuito de discutir sobre o projeto de organização da 

feira localizada na referida localidade, contudo, nenhum órgão do governo municipal 

emitiu nota técnica em resposta. Expôs que a gestão pública municipal ignorava as 

demandas dos feirantes e estabelecia prazo para ameaçá-los usando o poder de polícia 

administrativa. Destacou que a Secretaria Municipal de Prevenção à Violência (SEPREV), 

que deveria atuar com prevenção, era colocada em uma situação vergonhosa de truculência 

e salientou que as feiras deveriam ser preservadas. Exteriorizou que, quando o governo 

municipal emitiu tal Decreto, negligenciou que havia legislação municipal considerando as 

feiras municipais como patrimônio e afirmou que a solução apresentada por aquele se 
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pautava em encaminhar os feirantes da rua Marechal Deodoro para as feiras dos bairros ou 

o Centro de Abastecimento, o que era algo desumano. Conclamou seus pares para uma 

reunião com o objetivo de pensar a defesa da feira localizada na Marechal Deodoro e 

mencionou que o secretário municipal de Planejamento, senhor Carlos Brito, disse que a 

referida feira era recente. Destacou que era historiador e que o registro relativo à feira da 

mencionada existia desde o ano de mil novecentos e setenta e oito. Disse, ao concluir seu 

pronunciamento, que haveria resistência e que as pessoas, e alguns parlamentares desta 

Casa, lutariam pela manutenção da feira na rua Marechal Deodoro. Foi aparteado ao 

parlamentar Vladimir da Silva Santos. Logo após, o edil Valdemir da Silva Santos (PV) 

discorreu sobre a reunião que teve ontem com o prefeito municipal, Colbert Martins da 

Silva Filho, quando tratou da possibilidade de instalação de Estações de Embarque e 

Desembarque no centro de Feira de Santana, que deverão acolher os veículos de aplicativos 

de transporte tipo taxi e uber. Pois, caso a parada ocorra na área do Centro poderão ser 

multados pelo sistema de videomonitoramento. Acrescentou que desta forma o trânsito será 

organizado e ficará desengarrafado. Observou que como as ruas foram estreitadas com as 

obras de reordenação realizadas pelo Poder Público há pouco espaço para estacionar e 

parar. Disse que o prefeito mostrou-se receptivo à ideia, que a seu ver contribuirá para 

reorganizar o tráfego no centro da cidade. Em Pela Ordem, o vereador José Marques de 

Messias convidou a todos para a abertura da Clínica do ex-deputado, Dr. Targino Machado, 

na próxima terça-feira, dia 16 do mês em curso, às sete horas e trinta minutos, no bairro 

Sítio Matias. Logo após, o edil Fernando Dantas Torres informou que a Câmara Municipal 

também recebeu o convite para essa inauguração e consultou o Plenário quanto à mudança 

do horário da Sessão da próxima terça-feira para às nove horas e 30 minutos com 

encerramento às treze horas e vinte minutos objetivando que os vereadores participem da 

inauguração da clínica supracitada, cuja consulta foi acatada pela unanimidade dos 

vereadores presentes. O orador concedeu aparte ao edil Flávio Arruda Morais. Em seguida, 

o vereador Luiz Augusto de Jesus (DEM), após saudar a todos os presentes, iniciou seu 

discurso divulgando a informação que o resultado do Regime Especial de Direito 

Administrativo (REDA) do programa Criança Feliz que se encontra disponível no site da 

Prefeitura Municipal de Feira de Santana. Informou que o resultado preliminar do processo 

seletivo simplificado 02/2021 para contratação temporária de pessoal em REDA e a atuação 

no programa Criança Feliz se encontra no Diário Oficial Eletrônico do Município. 

Parabenizou ao secretário municipal de Desenvolvimento Social, senhor Antônio Carlos 

Borges Junior, que foi responsável pela realização do Regime Especial de Direito 

Administrativo, que contratará trezentas e oitenta e nove pessoas gerando emprego e renda. 
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Disse que ter encontrado o secretário Municipal de Saúde, médico Marcelo Moncôrvo 

Britto, e foi informado que no momento em que a documentação da Casa de Saúde Santana 

for atualizada, automaticamente os serviços prestados pela instituição seriam liberados. 

Salientou ter ciência da extrema importância e que acompanha desde muito cedo o 

funcionamento e disponibilização de serviços essenciais. Afirmou novamente que assim 

que a documentação fosse atualizada todos os serviços realizados pela Casa de Saúde 

Santana voltariam a ser realizados. Em aparte, o vereador Petrônio Oliveira Lima, informou 

que o secretário municipal de Saúde havia dito que a Casa de Saúde Santana estaria com 

pendencias na Certidão Federal e no Alvará de Funcionamento, e assim que estivessem 

devidamente atualizados e regularizados os serviços voltariam a ser prestados 

normalmente. Afirmou que todos que trabalham com o dinheiro público, sabem que devem 

estar com todas as certidões atualizadas. Retomando a palavra, o vereador Luiz Augusto de 

Jesus demonstrou gratidão devido a solução do problema já estar em andamento. Garantiu 

que logo o atendimento voltaria ao normal. Em aparte o vereador Emerson Costa dos 

Santos, indagou ao vereador Luiz Augusto de Jesus se os serviços voltariam a ser 

disponibilizados automaticamente porque isso ainda não teria acontecido? Se já teria sido 

divulgado pela imprensa que os documentos já estariam atualizados? Fazendo uso da 

palavra novamente, o vereador Luiz Augusto de Jesus, respondeu a pergunta de seu colega 

parlamentar informando que para os serviços não terem sido liberados ainda deve estar 

ocorrendo o devido trâmite de acordo com os critérios da lei para que isso aconteça de 

forma mais breve e correta. Em aparte o vereador Fernando Dantas Torres afirmou que de 

acordo com o discurso do vereador Luiz Augusto de Jesus e os trâmites que o vereador 

estava explicando que seriam necessários, a única certidão que o governo atual iria emitir 

serão a Certidão de Óbito dos cidadãos feirenses que fazem uso dos serviços da Casa de 

Saúde Santana. Inquiriu ao colega sobre a situação dos camelôs que ainda se encontra se 

solução. Finalizando seu discurso o vereador Luiz Augusto de Jesus (DEM), deu como 

sugestão de resolução da situação dos camelôs fazer uso dos dois milhões e quatrocentos 

mil que seriam utilizados para a compra das viaturas policiais, que não foi realizada. 

Durante o pronunciamento anterior, o comando da Mesa Diretiva passou para segunda 

Secretária, vereadora Eremita Mota de Araújo. Em Pela Ordem, o parlamentar Jhonatas 

Lima Monteiro solicitou registrar em Ata, as presenças dos trabalhadores do Shopping 

Popular na Galeria da Casa, disse que já os informou que a leitura do Projeto de Lei 

Ordinária interesse da categoria já foi feita e posteriormente será pautado, conforme 

combinado no dia anterior. Registrou também que a cada manifestação que os camelôs 

fazem sofrem retaliações por parte do senhor Elias Tergilene. Denunciou que a Prefeitura 
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Municipal não usa seu poder, como parte pública da parceira, para coibir as práticas 

abusivas. Logo após, o vereador Fernando Dantas Torres (PSD) dirigiu-se a Galeria em 

especial aos camelôs do Shopping Popular e comentou que provavelmente saberão 

distinguir quem defende os interesses do povo ou quem é totalmente contra. Disse ser 

amigo do vereador Luiz Augusto de Jesus, Líder do Governo, mas quando fala em nome do 

prefeito Colbert Martins da Silva Filho debocha da população ao afirmar que a presidência 

teria como resolver o problema do Shopping Popular com o dinheiro que economizou. 

Lembrou que a sua gestão economizou R$ 2,4 milhões. Que Feira de Santana tem índices 

de violência elevados.  Mas, ele não era vereador quando o projeto da Parceria Público 

Privada (PPP) foi aprovado nesta casa. Atentou que não recebeu propina do empresário 

Elias Tergilene. Frisou que não critica o empresário, pois veio à Feira de Santana para 

empreender e ganhar dinheiro. Mas, foi enganado assim como os ambulantes. “Enganado 

por alguém que deve ter recebido propina. Porque tudo isso aí é furto de propina” acentuou 

o orador. Disse que o Lider do Governo em tom de gozação com raiva pela gestão da Casa 

da Cidadania ter economizado mais de R$ 2,4 milhões debocha  da situação dos 

ambulantes. Relatou que está respondendo processo por ter economizado, pois se não fosse 

o suporte que está recebendo de alguns vereadores já teriam passado o trator na sua gestão. 

Revelou que ao conceder reajuste aos servidores efetivos e concursados um dos vereadores 

governistas disse que não votaria favorável, pois queria o “seu”. Recomendou que a 

população deveria frequentar mais a Casa da Cidadania para saber quem são os vereadores 

em que votaram. Pois, ao quere que se resolva o problema do Shopping Popular com o 

dinheiro economizado por essa Casa revela-se um acinte proveniente de um governo 

caótico. Classificou o discurso do prefeito e do vereador que lhe lidera como vergonhoso. 

Afirmou que o prefeito é corrupto e que continuará chamando Colbert Martins da Silva 

Filho de ladrão mesmo sabendo que será processado por isso. Pois, que colocou o prefeito 

como ladrão foi a Polícia Federal ao prendê-lo e algemá-lo. Questionou por que o prefeito 

não recebe a oposição, não conversa com os professores, não atende aos guardas 

municipais? Revelou que o vereadores que votaram no prefeito e se arrependeram estão 

sofrendo muito. Mas, garantiu que a Câmara Municipal continuará recebendo os 

movimentos sociais e as categorias profissionais de Feira de Santana. Em seguida, o 

comando da Mesa Diretiva foi transferido para o Presidente Fernando Dantas Torres. Logo 

após, o vereador Flávio Arruda Morais (PSB) inicialmente parabenizou o PROCON na 

pessoa do advogado Maurício Carvalho, que na última sexta-feira deu início à fiscalização 

dos açougues de Feira de Santana, em cumprimento à Lei nº 050/2021 oriunda do Projeto 

de Lei Ordinária de sua autoria, que determina que a carne a seja moída na frente do 
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cliente, como forma de prevenir a sua deterioração. Em seguida disse que o vídeo que 

produziu tratando da questão do videomonitoramento que está sendo feito na cidade 

alcançou, até a presente data, quase 90 mil visualizações, demonstrando com isso o 

interesse e a falta de informação da população, que precisa ser esclarecida sobre esta ação. 

Também em seu discurso sobre o tema, inquiriu as autoridades competentes sobre a 

necessidade de manter ativo os semáforos instalados nos mesmos locais das câmaras de 

vídeo, pois que obriga aos que trafegam no período noturno a pararem os seus automóveis, 

muitas vezes sem necessidade, correndo risco de vida ou de serem assaltados, razão pela 

qual inquiriu a SMT sobre o objetivo deste videomonitoramento, que na sua opinião 

objetiva a arrecadar através do aumento do número de multas. Em seguida, o edil Jurandy 

da Cruz Carvalho (PL) disse que, neste dia, recebeu do senhor José Carlos, técnico do 

Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs), cerca de cinquenta mil alevinos, 

fruto de emenda do deputado federal José Nunes. Destacou que esta região era rica em água 

e salientou que, em diálogo com o parlamentar mencionou as barragens Pedra do Cavalo e 

Umbuzeiro, bem como algumas localidades que poderiam ser beneficiadas com o 

peixamento. Registrou que os alevinos seriam concedidos às diversas comunidades e 

relatou que os peixes mencionados, se bem cuidados, poderiam atingir quase um quilo e 

seriam destinados à comercialização ou alimentação. Destacou que, há muitos anos, lutava 

por benefícios para a zona rural e que esta, inclusive, foi sua pauta na última campanha 

eleitoral. Disse que o prefeito municipal fazia sua parte e os parlamentares desta Casa 

fiscalizavam as ações do governo municipal e reivindicavam por ações que beneficiam a 

população. Expôs que permaneceria fazendo seu trabalho, compromissado com a zona 

rural. Exteriorizou que, nesta semana, ocorria a recuperação da “aguada” localizada na 

comunidade Alto dos Santos. Ao finalizar seu discurso, informou que permaneceria 

buscando melhorias para a zona rural de Feira de Santana. Prosseguindo o vereador 

Ivamberg dos Santos Lima (PT) saudou a todos e citou a presença dos ambulantes do 

Shopping Popular. Em seguida, comentou o Decreto Municipal nº 1.416 publicado em 

edição extra do Diário Oficial Eletrônico que concedeu como prazo, o dia 21 do corrente 

mês, para os camelôs que ainda autuam nas ruas se retirem das vias públicas.  O decreto 

prevê que quem não se retirar será retirado a força por prepostos da Secretaria Municipal de 

Prevenção à Violência utilizando-se como amparo legal o código da polícia administrativa. 

Lamentou a iniciativa do governo municipal. Assinalou que a Prefeitura mais uma vez 

demonstra insensibilidade para com os menos favorecidos com o uso da força. 

Prognosticou que os camelôs vão passar fome. Salientou que apesar do slogan “Governo da 

Gente”, o prefeito não gosta de gente. Conclamou os ambulantes a lutarem pelos seus 



 

 

 

 

 
 

Feira de Santana 

CÂMARA  MUNICIPAL 
  Casa da Cidadania 

  

962 

 
RD 2021107 

direitos. O Presidente anunciou a presença do deputado federal José Neto (PT) na galeria 

desta Casa, ao tempo em que suspendeu a presentes Sessão por quinze muitos com objetivo 

do parlamentar usar a palavra por dez minutos. O deputado federal discorreu sobre a 

situação beligerante entre os ambulantes e o governo municipal. Em seguida, o Presidente, 

edil Fernando Torres, parabenizou o mandato do deputado José Neto e informou que, nesta 

Legislatura, já foram concedidas sessenta e três oportunidades em Tribuna Livre, enquanto 

na gestão anterior não chegou a dez. Desse modo, frisou que a Casa está aberta a ouvir as 

mais diversas categorias. Em Pela Ordem, a parlamentar Eremita Mota de Araújo externou 

que ontem muitas mulheres choraram no saguão da Câmara expressando a tristeza por não 

ter o que oferecer a seus filhos. A vereadora conclamou o deputado federal José Neto a 

fortalecer a luta dos movimentos sociais e ajudar as referidas pessoas a conseguirem seus 

direitos. Reaberta a Sessão, deu-se início à Ordem do Dia, na qual foram apreciadas as 

seguintes proposições: <Em segunda discussão, o Projeto de Lei Complementar nº 

07/2021, de autoria da Mesa Diretiva. Durante a votação, os edis Edvaldo Lima dos Santos 

e Josse Paulo Pereira Barbosa usaram a palavra. Logo após, o Projeto de Lei Complementar 

nº 07/2021 foi aprovado pela maioria dos vereadores presentes, com onze votos favoráveis 

e oito votos contrários, sendo estes dos vereadores José da Costa Correia Filho, Fabiano 

Nascimento de Souza, Jurandy da Cruz Carvalho, Luiz Augusto de Jesus, Pedro Américo 

de Santana Silva Lopes, Petrônio Oliveira Lima, Valdemir da Silva Santos e José Marques 

de Messias. Em primeira discussão, o Projeto de Lei Ordinária nº 120/2021, de 

iniciativa do vereador Pedro Cícero Marcênio Silva, com Parecer contrário da CCJR. Em 

discussão ao Parecer contrário, usaram a tribuna os parlamentares Sílvio de Oliveira Dias, 

Pedro Américo de Santana Silva Lopes e Luiz Augusto de Jesus. Em Pela Ordem, o edil 

Sílvio de Oliveira Dias esclareceu ao colega Luiz Augusto de Jesus que o projeto não 

determina a implantação de faixas, mas autoriza. Em Pela Ordem, o parlamentar Luiz 

Augusto de Jesus disse que, se o projeto não determina e apenas autoriza, não tem 

necessidade de ser pautado nesta Casa. Pois, o governo municipal já tem autorização legal. 

Em votação, o Parecer contrário foi rejeitado pela maioria dos parlamentares presentes. Em 

votação, o Projeto de Lei Ordinária nº 120/2021 foi aprovado pela maioria dos vereadores 

presentes, com nove votos favoráveis, duas abstenções e sete votos contrários. Em 

primeira discussão, o Projeto de Lei Ordinária nº 147/2021, da lavra do vereador Josse 

Paulo Pereira Barbosa, com Parecer favorável da CCJR. Em votação, o Parecer foi 

aprovado pela unanimidade dos edis presentes. Em votação, o referido Projeto de Lei 

Ordinária foi aprovado pela unanimidade dos edis presentes, com dezoito votos favoráveis 

e uma abstenção. Durante a votação, os parlamentares Edvaldo Lima dos Santos e Josse 
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Paulo Pereira Barbosa fizeram uso da palavra. Em Pela Ordem, o parlamentar Silvio de 

Oliveira Dias registrou a presença do vereador Roberto Carlos do município de Antonio 

Cardoso, bem como do “Delegado do Feiraguay”. Apenas o vereador Luiz Augusto de 

Jesus usou a palavra em declaração de voto. Em Pela Ordem, o vereador Josse Paulo 

Pereira Barbosa solicitou respeito ao colega Luiz Augusto de Jesus e registrou que seu pai 

se chama Otávio Barbosa e não Humberto Lopes Cedraz. Em Pela Ordem, o edil Edvaldo 

Lima dos Santos disse que o vereador Luiz Augusto de Jesus se equivocou, visto que o 

Projeto de Lei Ordinária do colega Josse Paulo Pereira Barbosa estabeleceu a idade de 

sessenta anos para a concessão do benefício em questão, seguindo a Constituição Federal, o 

que difere do Município que considera como idosa a pessoa a partir dos 65 anos. Em Pela 

Ordem, a vereadora Eremita Mota de Araújo disse que o edil Luiz Augusto de Jesus 

sempre implica com a CCJR por falta de conhecimento da Constituição Federal. Em 

primeira discussão, o Projeto de Lei Ordinária nº 150/2021, de autoria do edil Josse 

Paulo Pereira Barbosa, com Parecer favorável da CCJR foi adiado de pauta por uma sessão, 

conforme pleito do vereador Edvaldo Lima dos Santos, cuja solicitação foi acatada de 

maneira unânime pelo Plenário. Em primeira discussão, o Projeto de Lei Ordinária nº 

153/2021, de iniciativa da parlamentar Eremita Mota de Araújo, com Parecer favorável da 

CCJR. Em votação, o Parecer e o Projeto de Lei Ordinária foram aprovados pela 

unanimidade dos parlamentares presentes, contabilizando dezoito votos favoráveis. Em 

seguida, o Presidente Fernando Torres consultou o plenário quanto à votação em bloco dos 

Requerimentos nºs 275 e 276/2021 e teve seu pleito atendido. Sendo assim, em votação 

única e englobadamente, os Requerimentos nºs 275/2021, de autoria do edil Ivamberg 

dos Santos Lima e 276/2021, de lavra do parlamentar Jhonatas Lima Monteiro, foram 

aprovados pela unanimidade dos edis presentes. Em votação, os parlamentares Luiz 

Augusto de Jesus e Jhonatas Lima Monteiro usaram a Tribuna. Logo após, o Presidente 

solicitou a todos ficar de pé para a Promulgação do Decreto Legislativo nº 017/2021, que 

“Dispõe sobre a concessão da Comenda Maria Quitéria ao Dr. Francisco Paulo Cerqueira 

Mota, e dá outras providências”. O Presidente anunciou para amanhã, pela manhã, a Sessão 

Especial que discutirá a poluição sonora em nosso Município. Em Pela Ordem, o vereador 

Jhonatas Lima Monteiro justificou, antecipadamente, sua ausência parcial ou total na 

Sessão Especial que ocorrerá amanhã. Em Pela Ordem, o edil Pedro Cícero Marcenio 

Silva solicitou uma reunião com o “Grupo dos Dez” ao final desta sessão>. Nada mais 

havendo por tratar, o Presidente declarou encerrada a presente Sessão, às doze horas e nove 

minutos, sendo convocada outra para a próxima terça-feira, dia dezesseis de novembro do 

ano em curso, às nove horas e trinta minutos, com a seguinte pauta: <Em prioridade e em 
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discussão única, o Veto nº 04/2021, ao Projeto de Lei Ordinária nº 042/2021. Em segunda 

discussão, os Projetos de Lei Ordinária nºs 120, 147 e 153/2021, respectivamente de 

autoria dos parlamentares Pedro Cícero Marcenio Silva, Josse Paulo Pereira Barbosa e 

Eremita Mota de Araújo. Em primeira discussão, o Projeto de Lei Ordinária nº 096/21, 

de autoria do edil Ivamberg dos Santos Lima. Em votação única, os Requerimentos nºs 

273 e 277/2021, respectivamente de iniciativa dos vereadores Luciane Aparecida Silva 

Brito Vieira e Jurandy da Cruz Carvalho>. Para constar, eu, José Joaquim de Oliveira Neto, 

Técnico Legislativo a disposição do Setor de Redação e Atas, lavrei a presente Ata, que 

segue à apreciação plenária, na forma regimental.       

 


