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Ata da 56ª Sessão Ordinária da Câmara 

Municipal de Feira de Santana, Estado da 

Bahia, referente à 1ª Etapa, do 2º Período, 

da 19ª Legislatura, realizada no dia 19 de 

maio de 2022. 

 

Aos dezenove dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois, 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 quinquagésima sexta 

Sessão Ordinária, referente à primeira Etapa, do segundo Período, da décima nona 

Legislatura, na qual, à exceção do parlamentar Edvaldo Lima dos Santos, compareceram os 

vereadores Emerson Costa dos Santos, Eremita Mota de Araújo, Fernando Dantas Torres, 

Flávio Arruda Morais, Ivamberg dos Santos Lima, Jhonatas Lima Monteiro, José Carneiro 

Rocha, 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, Marcos Antônio dos Santos Lima, 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 

Ivamberg dos Santos Lima assumisse a segunda Secretaria, ad hoc, para proceder à leitura 

da Ata da Sessão anterior, a qual foi submetida à apreciação plenária e aprovada pela 

unanimidade dos edis presentes. Em seguida, solicitou da primeira Secretária, vereadora 

Luciane Aparecida Silva Brito Vieira, a leitura das matérias previamente constantes para o 

Expediente do dia, que vão a seguir: <Projeto de Decreto Legislativo nº 013/2022, de 

autoria do edil Jurandy da Cruz Carvalho, que “Dispõe sobre a concessão do Título de 

Cidadão Feirense ao Sr. Jailson Couto Ribeiro, e dá outras providências”. Pareceres nºs 

054, 055, 057 e 058/2022, todos exarados pela Comissão de Constituição, Justiça e 

Redação – CCJR, opinando, respectivamente, pelo deferimento da tramitação das Emendas 

nºs 01/2022 ao Projeto de Lei nº 181/2021, de autoria do edil Edvaldo Lima dos Santos; 

01/2022 ao Projeto de Lei nº 03/2022, de lavra do edil Ronaldo Almeida Caribé; 01/2022 

ao Projeto de Lei nº 111/2021, de autoria do vereador Edvaldo Lima dos Santos, e do 

Projeto de Lei nº 038/2022, de lavra do Poder Executivo. Requerimentos nºs 175 a 

177/2022, respectivamente, de iniciativa da Comissão de Finanças, Orçamento e 

Fiscalização e dos edis Jhonatas Lima Monteiro e Eremita Mota de Araújo. Indicações nºs 
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852 a 860/2022, de lavra dos parlamentares Jurandy da Cruz Carvalho, Edvaldo Lima dos 

Santos, José Marques de Messias e Silvio de Oliveira Dias. Correspondência: Ofício s/nº, 

assinado pelo Sr. Paulo de Tarso dos Santos Pires, empreendedor, solicitando fazer uso da 

palavra, em Tribuna Livre, para tratar sobre questões relativas aos microempreendedores 

individuais>. Oportunamente, a segunda Secretária registrou que os vereadores Edvaldo 

Lima dos Santos (MDB) e Luiz Augusto de Jesus (UB) estavam ausentes porque o primeiro 

precisou resolver problemas pessoais e o segundo realizava exames médicos. Em Pela 

Ordem, o edil José da Costa Correia Filho (PATRI) congratulou a segunda Secretária desta 

Casa, vereadora Eremita Mota de Araújo, pela condução dos trabalhos legislativos. No 

Horário das Lideranças Partidárias, o vereador Ivamberg dos Santos Lima (PT) 

registrou que, de acordo com a mãe de um aluno da Escola Municipal Adelice Cavalcante, 

a única merenda fornecida aos estudantes da instituição foi um ovo cozido que acabou 

fazendo mal ao seu filho. Declarou que o ovo era uma excelente proteína, entretanto, se fez 

mal, provavelmente estava estragado e aproveitou a oportunidade para questionar a 

qualidade da merenda fornecida nas unidades de ensino da rede municipal. Afirmou que a 

educação em Feira de Santana era um caos e relatou que a Secretária Municipal de 

Educação, Sra. Anaci Paim, se pronunciou nos meios de comunicação para expor que o 

caos na educação municipal era resultado das ações dos vereadores desta Casa porque, em 

suas palavras, estes não apreciaram a lei orçamentária em tempo oportuno. Frisou que a 

referida secretária propagava inverdades ao informar que, mesmo após dois anos de 

pandemia e com o orçamento aprovado, a gestão pública municipal nada fez para assegurar 

melhorias nas unidades de ensino e contratar novos professores. Pontuou que, desde o ano 

de dois mil e dezoito, duzentos e quarenta e oito milhões de reais permaneciam estagnados 

na conta corrente da Prefeitura Municipal quando quarenta por cento deste valor poderia ser 

destinado à reforma e/ou ampliação das escolas. Salientou que, mesmo se a Lei de 

Diretrizes Orçamentárias (LDO) não fosse apreciada, o Poder Executivo poderia prosseguir 

com o orçamento do ano anterior ao fazer uso de um doze avos dos recursos financeiros. 

Expôs que os argumentos da administração pública municipal poderiam ser facilmente 

refutados porque nada inviabilizaria a reforma das unidades de ensino e externou que esta 

Casa não poderia ser responsabilizada pelos problemas na educação. Comentou sobre o 

concurso público realizado no ano de dois mil e dezoito, através do qual a Prefeitura 

Municipal poderia ter convocado docentes para preenchimento das vagas residuais, 

entretanto, enunciou que, mesmo com a seleção válida, as escolas ainda careciam de 

professores efetivos. Ao concluir, frisou que os vereadores não poderiam admitir a 

incompetência administrativa do poder público municipal. Logo após, o parlamentar 
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Jurandy da Cruz Carvalho (PL) discorreu sobre o Projeto de Lei nº 042/2022, que 

autorizava a implantação de uma escola do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural 

(SENAR) em Feira de Santana e comentou que a instituição fazia parte do “Sistema S’, o 

qual compreendia o SESI e o SENAI. Disse que a referida instituição possuía unidades em 

outros municípios do país e conclamou seus pares para analisarem a proposição 

supracitada, tendo em vista que o recurso financeiro será destinado pelo SENAR e a 

Prefeitura Municipal disponibilizará apenas o terreno. Em aparte, o edil José Carneiro 

Rocha (MDB) mencionou uma matéria veiculada no site Bahia na Política, a qual afirmava 

que um grupo de vereadores estava se opondo à liberação do Parque de Exposições para a 

construção da referida instituição de ensino, e destacou esperar que a informação seja 

inverídica, visto que o Presidente deste Legislativo, parlamentar Fernando Dantas Torres, 

em momento oportuno, se pronunciou favorável à aprovação do projeto mencionado. Por 

fim, solicitou que seus pares agissem com coerência. Em aparte, o vereador Petrônio 

Oliveira Lima (REP) opinou que o SENAR propiciará conhecimentos específicos para a 

população da zona rural, concederá empregos e contribuirá para o desenvolvimento desta 

cidade. Por fim, cedeu seu tempo de pronunciamento ao orador à tribuna. Dando 

continuidade ao seu pronunciamento, o edil Jurandy da Cruz Carvalho (PL) frisou que a 

discussão em questão pautava-se na construção de um centro de ensino técnico e superior 

na área rural e explicou que a Prefeitura Municipal apenas disponibilizará o terreno, visto 

que as licitações seriam feitas pelo SENAR, conforme requisitos seguidos pelos Governos 

Federal e Estadual. Externou que o SENAR era fiscalizado frequentemente e que haveria 

licitação e credenciamento de empresas. Expressou que se recusava a acreditar que os 

parlamentares desta Casa seriam contrários ao referido projeto, o qual, para si, era benéfico 

para Feira de Santana e não envolvia o uso do dinheiro público. Em aparte, o edil Josse 

Paulo Pereira Barbosa (PSC) criticou o fato de o projeto mencionado ter sido colocado em 

caráter de urgência sem o conhecimento prévio dos vereadores e lembrou que, no ano de 

dois mil e treze, esta Câmara aprovou uma Parceria Público-Privada (PPP) referente à 

construção do Shopping Popular, que se tornou um grande problema nesta cidade. Dando 

continuidade ao seu discurso, o orador à tribuna explicou que a construção do Shopping 

Popular foi realizada através da PPP, entretanto, o SENAR será viabilizado através de 

parceria com o “Sistema S”. Por fim, o edil Jurandy da Cruz Carvalho (PL) destacou a 

importância do projeto mencionado e questionou o motivo pelo qual alguns de seus pares 

pensavam em rejeitar a proposição. Durante o pronunciamento do orador à tribuna, o 

Presidente desta Casa, edil Fernando Dantas Torres, assumiu o comando da Mesa Diretiva 

e informou que a presente Sessão seria suspensa por dez minutos para que os parlamentares 
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do denominado “grupo dos dez” participassem de uma reunião. Reaberta a Sessão, o 

Presidente realizou chamada nominal, oportunidade na qual constatou-se a ausência dos 

parlamentares Edvaldo Lima dos Santos (MDB), Ivamberg dos Santos Lima (PT), Pedro 

Cícero Marcenio Silva (CDN) e Ronaldo Almeida Caribé (MDB). Vale registrar que, 

posteriormente, à exceção do edil Edvaldo Lima dos Santos (MDB), os demais 

parlamentares retornaram ao Plenário. Na sequência, ainda no Horário das Lideranças 

Partidárias, franqueou-se a palavra ao edil Luiz Ferreira Dias (AVANTE), que agradeceu 

a Deus antes de comentar que, nos últimos dias, visitou diversas localidades, oportunidade 

na qual as pessoas lhe receberam com carinho, a fim de iniciar sua pré-campanha a 

Deputado Estadual. Demonstrou seu desejo de poder contar com o apoio dos vendedores 

ambulantes, mototaxistas e habitantes da zona rural para representar a população baiana na 

Assembleia Legislativa da Bahia – ALBA. Frisou que, ao ser eleito, lutará, efetivamente, 

para assegurar melhorias ao povo e comentou que, há seis anos, lutava pela população 

feirense a fim de que as demandas municipais fossem solucionadas. Enalteceu o Presidente 

desta Casa, edil Fernando Dantas Torres, ao exteriorizar que alguns parlamentares da 

legislatura anterior não tiveram êxito no último pleito eleitoral porque não priorizaram a 

população feirense. Destacou que todos os segmentos sociais careciam de atenção por parte 

do poder público municipal e discorreu sobre as emendas parlamentares destinadas a este 

município pelo Deputado Federal José Neto. Relatou que os comerciantes do bairro Tomba 

solicitaram uma emenda parlamentar ao referido deputado, no valor de quatro milhões e 

meio de reais, para reformar a praça da região. Agradeceu, ainda, ao Deputado Estadual 

Carlos Geilson e ao Prefeito Municipal ao destacar que a obra foi autorizada, o que 

representava um avanço para a população. Disse que as praças deste município estavam 

abandonadas e que os deputados deveriam destinar emendas com o objetivo de propiciar 

melhorias à população. Mencionou o Centro Comercial do Feiraguay ao destacar que 

conseguiu emendas parlamentares, no valor de um milhão de reais, para conclusão das 

obras deste. Salientou que solicitou à Prefeitura Municipal aditivo ao contrato para 

assegurar a conclusão da obra, entretanto, nada foi propiciado pela administração pública 

municipal e frisou que o Deputado Federal José Neto concedeu todo o apoio necessário. Ao 

concluir, teceu críticas ao gestor municipal ao reiterar que muitas categorias necessitavam 

de mais atenção por parte do poder público municipal. Posteriormente, o parlamentar 

Josse Paulo Pereira Barbosa (PSC), também em tempo cedido pela vereadora Eremita 

Mota de Araújo (PSDB), referiu-se ao pronunciamento do edil Jurandy da Cruz Carvalho 

(PL) à tribuna ao dizer que este deveria respeitar seus pares e externou que era um equívoco 

afirmar que os parlamentares que se posicionassem contrários à proposição supracitada 
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estavam fazendo mal à população feirense. Destacou que era favorável à retirada do caráter 

de urgência do projeto a fim de que os edis pudessem analisá-lo. Mencionou as fortes 

chuvas que caíram neste município no dia anterior e disse que se solidarizava com o 

Superintendente Municipal de Operações e Manutenção, Sr. João Vianey, ao frisar que este 

trabalhava, efetivamente, por Feira de Santana mesmo sem o apoio do Prefeito Colbert 

Martins da Silva Filho. Externou que o Projeto Novo Centro visava propiciar melhorias às 

vias municipais, no entanto, as pessoas ainda sofriam devido aos constantes alagamentos. 

Comentou que participou de uma reunião em Salvador, juntamente com os advogados 

Vivaldo Amaral e Mateus, para dialogar sobre a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) 

da Saúde, oportunidade na qual ficou estabelecido que estes avaliariam o relatório final da 

citada comissão antes de sua publicação. Por fim, solicitou que o vereador Jurandy da Cruz 

Carvalho (PL) respeitasse seus pares e opinou que o Prefeito Municipal precisava agir de 

modo célere para resolver os problemas deste município, pois diversas categorias cobravam 

por melhorias. Durante o pronunciamento do orador à tribuna, a segunda Secretária desta 

Casa, vereadora Eremita Mota de Araújo, assumiu o comando da Mesa Diretiva. Em 

Questão de Ordem, o edil Jurandy da Cruz Carvalho (PL) registrou que o orador que 

esteve à tribuna mudou de posicionamento rapidamente. Em seguida, o vereador José da 

Costa Correia Filho (PATRI) discorreu sobre o Projeto de Lei Ordinária nº 042/2022, que 

autorizava a implantação do Polo do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR) 

no município de Feira de Santana, de lavra do Poder Executivo, e frisou que fazia parte da 

Comissão de Obras, Urbanismo, Infraestrutura Municipal, Agricultura e Meio Ambiente ao 

expor que esta deveria elaborar um Parecer à proposição. Indagou se o SENAR seria como 

o SESI, no qual, para si, apenas estudantes com boas condições financeiras estudavam e 

relatou que, em contrapartida, a administração pública municipal destinou três tarefas de 

terra da iniciativa pública para construir o referido polo quando o projeto não especificava 

quem seria beneficiado por este. Disse que, apesar de fazer parte da bancada governista, 

não poderia deixar de expor que era necessário estudar, analisar e averiguar a referida 

matéria a fim de compreender detalhes acerca desta. Em aparte, a vereadora Luciane 

Aparecida Silva Brito Vieira (MDB) relatou que Feira de Santana enfrentava um caos 

generalizado porque as escolas estavam em estado deplorável, faltavam medicamentos e 

profissionais nas unidades de saúde. Declarou que os vereadores atuavam de forma 

independente e analisavam as demandas municipais e as proposições a fim de favorecer, 

efetivamente, a população. Teceu críticas à Secretária Municipal de Educação, Sra. Anaci 

Paim, ao afirmar que esta deveria resolver os problemas das unidades de ensino. Por fim, 

congratulou o orador à tribuna por seu posicionamento. Dando continuidade ao seu 
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discurso, o edil José da Costa Correia Filho (PATRI) destacou que questões relativas ao 

SENAR deveriam ser esclarecidas aos parlamentares desta Casa e à população porque as 

obras custariam cerca de vinte milhões de reais e nada foi exposto acerca de como seria 

feita a seleção para ingresso dos estudantes. Comentou que o SESI realizava um processo 

seletivo para ingresso discente, entretanto, cobrava mensalidade. Questionou se isto 

também ocorreria com o SENAR ao frisar que solicitava esclarecimentos para analisar o 

projeto e, possivelmente, apresentar emendas. Ao concluir seu pronunciamento, reiterou a 

necessidade de discutir sobre a proposição. Em Pela Ordem, o edil Valdemir da Silva 

Santos (PV) solicitou se inscrever no momento destinado às Explicações Pessoais, no 

entanto, o Presidente desta Casa informou que a presente Sessão Ordinária seria encerrada 

porque, em seguida, ocorreria a Sessão Especial, promovida pelo edil Jhonatas Lima 

Monteiro, para tratar sobre o fortalecimento do sistema único de saúde (SUS). Na 

sequência, o parlamentar Valdemir da Silva Santos (PV) registrou que a comissão 

supracitada não era contrária ao desenvolvimento deste município, mas desejava dialogar 

acerca do Projeto de Lei Ordinária nº 042/2022. Oportunamente, o Presidente relatou que o 

poder público municipal deveria dialogar com os vereadores da bancada governista para 

expor detalhes acerca da proposição. Em seguida, o edil José da Costa Correia Filho 

(PATRI) destacou que não era contrário à tramitação da proposição, mas que desejava 

discuti-la para propiciar o melhor à população. Em Questão de Ordem, o vereador Jurandy 

da Cruz Carvalho (PL) destacou que o SENAR jamais cobrou mensalidade aos estudantes e 

frisou que a administração pública municipal discutiu, juntamente com alguns vereadores 

da bancada governista e o Presidente da instituição mencionada, sobre o referido projeto. 

Na sequência, o Presidente reiterou que os vereadores da bancada governista deveriam 

promover uma ampla discussão sobre o tema. Em Pela Ordem, o vereador José Carneiro 

Rocha (MDB) congratulou o Presidente desta Casa ao comentar que dialogou com os 

parlamentares Jhonatas Lima Monteiro (PSOL) e Silvio de Oliveira Dias (PT) que, apesar 

de entenderem a importância da proposição, questionaram o motivo pelo qual esta não foi 

encaminhada à Comissão de Educação e Cultura e à Comissão de Obras, Urbanismo, 

Infraestrutura Municipal, Agricultura e Meio Ambiente. Registrou que a bancada 

governista se reuniria para discutir sobre o Projeto de Lei nº 042/2022 porque este 

interessava à população. Oportunamente, o vereador Jhonatas Lima Monteiro (PSOL) 

frisou que uma nova instituição educacional representaria um grande benefício para este 

município, mas isto não significava que era possível concordar, totalmente, com o modelo 

de concessão proposto porque havia um histórico problemático de parceria público-privada 

em Feira de Santana. Relatou, ainda, que a população rural deste município deveria ser 
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beneficiada no referido projeto de lei e salientou que a discussão deste necessitava de 

tempo. Por fim, ressaltou que se havia um prazo a ser cumprido, este deveria estar claro 

porque não constava na redação da proposição mencionada. Oportunamente, o Presidente 

desta Casa, edil Fernando Dantas Torres, afirmou que a apreciação de uma matéria em 

primeira discussão era fundamental para o exercício parlamentar e, na oportunidade, os edis 

poderiam apresentar emendas. Informou que a doação do terreno era provisória ao declarar 

que a área era pouco utilizada. Ressaltou que os vereadores poderiam promover discussões 

acerca da proposição e apreciá-la sem levar em consideração disputas políticas. 

Oportunamente, o edil Flávio Arruda Morais (PSB) afirmou que era necessário esclarecer 

possíveis dúvidas acerca da proposição, pois esta asseguraria muitos benefícios para Feira 

de Santana. Por fim, indagou se o SENAR cobraria mensalidade aos estudantes. Em Pela 

Ordem, o edil Jhonatas Lima Monteiro (PSOL) afirmou que, se havia um prazo para a 

construção do SENAR, este deveria ser informado, formalmente, aos parlamentares e 

explicou que a proposição não versava sobre a construção de uma unidade de ensino, mas 

sobre um termo de concessão. Ao concluir, solicitou compreensão de seus pares para 

finalizar a presente Sessão e iniciar a Sessão Especial para tratar sobre o fortalecimento do 

SUS. Em Pela Ordem, o edil Silvio de Oliveira Dias (PT) afirmou que o projeto 

supracitado beneficiaria este município, mas as minucias deveriam ser esclarecidas a todos 

os parlamentares. Registrou que o programa Município News, da Radio Subaé, apresentado 

pelos radialistas Luiz André e Gilson Ferreira, completou mais um ano de existência na 

última segunda-feira. Mencionou, ainda, a presença do Sr. Vanderson e das senhoras 

Verônica e Camila na galeria desta Casa. Oportunamente, o Presidente desta Casa, edil 

Fernando Dantas Torres, afirmou que teve conhecimento de que o Poder Executivo 

solicitou uma suplementação para remanejar recursos financeiros destinados à Guarda 

Municipal para as festividades de São João. Registrou que isto era uma armadilha para esta 

Câmara, pois, caso a proposição não seja aprovada, os vereadores serão responsabilizados. 

Em Pela Ordem, o edil Silvio de Oliveira Dias (PT) afirmou que não havia prazo 

suficiente para a realização das festividades juninas. Oportunamente, o Presidente afirmou 

que não aceitará que a Secretária Municipal de Educação, Sra. Anaci Paim, se pronuncie 

nos meios de comunicação para responsabilizar os vereadores pela incompetência 

administrativa da Prefeitura Municipal. Em Pela Ordem, o edil Luiz Augusto de Jesus 

(UB) registrou que, na próxima sexta-feira, haverá uma Sessão Solene, a partir das 

dezenove horas, para comemorar o Dia do Técnico de Enfermagem e solicitou que, ao 

término desta sessão, fosse prestado um minuto de silêncio, em homenagem póstuma, ao 

Sr. Siderlon Santiago de Carvalho. Em Pela Ordem, a vereadora Luciane Aparecida Silva 
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Brito Vieira (MDB) questionou se houve alguma mudança no Regime Interno desta Casa, 

pois o edil Luiz Augusto de Jesus (UB), durante uma Sessão Solene, homenageou seis 

pessoas e uma destas agiu de modo afrontoso contra si. Oportunamente, o Presidente desta 

Casa referiu-se ao edil Luiz Augusto de Jesus (UB) ao afirmar que isto não deveria ocorrer 

novamente. Acrescentou, por fim, que os homenageados das Sessões deveriam seguir o que 

estava previsto no Regimento Interno desta Casa. Em Pela Ordem, o edil Pedro Cícero 

Marcenio Silva (CDN) solidarizou-se com a vereadora Luciane Aparecida Silva Brito 

Vieira (MDB). Em Pela Ordem, o vereador Jurandy da Cruz Carvalho (PL) solicitou que 

os parlamentares participassem de uma reunião, na próxima segunda-feira, para tratar sobre 

questões relativas ao Projeto de Lei nº 042/2022. Em seguida, o Presidente deste 

Legislativo, edil Fernando Dantas Torres, solicitou que o parlamentar Jurandy da Cruz 

Carvalho (PL) entrasse em contato com representantes do SENAR para que estes 

participassem da citada reunião. Em Pela Ordem, o edil Josse Paulo Pereira Barbosa (PSC) 

afirmou que o projeto estava em caráter de urgência e, por isso, não seria possível 

apresentar emendas. Em Pela Ordem, o edil Silvio de Oliveira Dias (PT) afirmou que o 

projeto não estava em caráter de urgência. Devido à Sessão Especial, que ocorrerá em 

seguida, com o objetivo de tratar sobre o fortalecimento do SUS, nada mais havendo por 

tratar, o Presidente desta Casa, edil Fernando Dantas Torres, declarou encerrada a presente 

Sessão, às onze horas e quatro minutos, sendo convocada outra para a próxima terça-feira, 

dia vinte e quatro de maio do ano em curso, à hora regimental, com a seguinte pauta: <o 

que ocorrer>. 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.       

 


