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Ata da 28ª Sessão Ordinária da Câmara 

Municipal de Feira de Santana, Estado da 

Bahia, referente à 1ª Etapa, do 3º Período, 

da 19ª Legislatura, realizada no dia 1º de 

março de 2023. 

 

Ao primeiro dia do mês de março do ano de dois mil e vinte e três, à hora 

regimental, no Plenário da Câmara Municipal de Feira de Santana, situada à Rua Visconde 

do Rio Branco, 122, nesta cidade, Estado da Bahia, realizou-se a vigésima oitava Sessão 

Ordinária, referente à primeira Etapa, do terceiro Período, da décima nona Legislatura, na 

qual, à exceção do parlamentar Sílvio de Oliveira Dias, compareceram os vereadores 

Edvaldo Lima dos Santos, 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 e Valdemir da Silva 

Santos. Amparada pelo Regimento Interno, a vereadora Eremita Mota de Araújo, 

Presidente desta Casa, declarou aberta a presente Sessão e solicitou que o vereador 

Valdemir da Silva Santos, segundo Secretário, procedesse à leitura das Atas das Sessões 

anteriores. 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: <Veto n/nº 002/2023, de autoria do Poder Executivo, o qual trata acerca do 

“Veto à supressão das alíneas ‘b’ e ‘c’ do artigo 6º decorrente da Emenda 23; veto à 

Emenda 46 que suprime o artigo 7º; veto ao parágrafo único do artigo 8º e veto ao artigo 11 

e respectivo parágrafo único”. Projeto de Lei Complementar n/nº 003/2023, de iniciativa 

do Poder Executivo, que “Acresce dispositivo ao Anexo 10 da Lei Complementar nº 

118/2018, que ‘Instituiu a Lei de Ordenamento do Uso e da Ocupação do Solo – LOUOS, 

na Área Urbana e de Expansão Urbana do Município de Feira de Santana, e dá outras 

providências’.” Projetos de Lei Ordinária nºs 012/2023, de iniciativa do edil Edvaldo 

Lima dos Santos, que trata sobre a “Instalação de ‘bueiros inteligentes’ nas ruas e avenidas 

do Município de Feira de Santana, e dá outras providências”; 013/2023, de lavra do 

vereador Flávio Arruda Morais, que “Dispõe sobre o Programa de Acompanhamento 

Integral dos Estudantes com Dislexia, Transtorno do Déficit de Atenção com 
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Hiperatividade (TDAH), demais transtornos de aprendizagem, bem como, com déficits 

visuais e auditivos da Rede Municipal de Ensino e dá outras providências”; 014/2023, de 

autoria do parlamentar Marcos Antônio dos Santos Lima, que “Declara de Utilidade 

Pública a Associação Moto Clube Bodes do Asfalto, situada no município de Feira de 

Santana, e dá outras providências”; 015/2023, de lavra do vereador Sílvio de Oliveira Dias, 

que “Altera a Lei nº 3.336/2012 que dispõe sobre o Calendário Oficial de Festas Populares 

ou de Eventos do Município de Feira de Santana e dá outras providências” e 016/2023, de 

iniciativa do edil Emerson Costa dos Santos, que “ Dispõe sobre a redução da carga horária 

de servidor público municipal que possua cônjuge, filho ou dependente, com deficiência de 

qualquer natureza, sem prejuízo da remuneração e revoga a exigência de compensação de 

horário, no âmbito do município de Feira de Santana-Ba e dá outras providências”. 

Substitutivo ao Projeto de Lei nº 089/2022, de autoria do edil Valdemir da Silva Santos, 

que “Dispõe sobre a Proteção e Preservação do Tanque da Matinha dos Pretos, instituindo e 

reconhecendo como Patrimônio Natural e Cultural de Feira de Santana, e dá outras 

providências”. Projetos de Decreto Legislativo nºs 005 e 006/2023, respectivamente, de 

autoria dos edis Luiz Ferreira Dias e Marcos Antônio dos Santos Lima, que, na devida 

ordem: “Dispõe sobre a concessão da Comenda Maria Quitéria ao Senhor Waldik Santos 

Sobral, e dá outras providências” e “Dispõe sobre a concessão do Título de Cidadão 

Feirense ao Sr. Edson Fernando da Silva Sobrinho e dá outras providências”. Pareceres 

s/nº, ambos exarados por Comissão Especial para Análise de Concessão de Honraria, 

opinando pelo deferimento da tramitação dos Projetos de Decreto Legislativo nºs 052 e 

033/2022, respectivamente, de autoria dos parlamentares José Marques de Messias e 

Ivamberg dos Santos Lima. Indicações nºs 129 a 170/2023, de autoria dos vereadores Luiz 

Augusto de Jesus, Valdemir da Silva Santos, Luciane Aparecida Silva Brito Vieira, Sílvio 

de Oliveira Dias, José Carneiro Rocha, Pedro Cícero Marcenio Silva e Josse Paulo Pereira 

Barbosa. Moções nºs 019, 022, 023 e 024/2023, respectivamente, de lavra dos vereadores 

Sílvio de Oliveira Dias, Edvaldo Lima dos Santos e Jurandy da Cruz Carvalho. 

Correspondências: Ofício Gab Pres nº 017/2023, datado do dia 28 de fevereiro do ano em 

curso e assinado pela Presidente desta Casa, vereadora Eremita Mota de Araújo, 

designando o edil Sílvio de Oliveira Dias para representar este Parlamento na Mesa de 

Abertura da 12ª Conferência Municipal de Saúde de Feira de Santana no dia 1º de março de 

2023, às 9h, no Auditório da Faculdade Pitágoras. Ofício nº 006/2023, datado do dia 22 de 

fevereiro do corrente ano e assinado pelo Secretário Municipal da Fazenda, Sr. Expedito 

Campodonio Eloy, sugerindo a marcação de uma data, durante o mês de fevereiro, a partir 

das 14h, para realizar a Audiência Pública referente ao 3º quadrimestre de 2023 a fim de 
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demonstrar o cumprimento das metas fiscais do Poder Executivo. Ofício nº 01/2023, datado 

do dia 14 de fevereiro do ano em curso e assinado pelos representantes do Comitê 

Municipal de Combate à Tuberculose, informando que, no dia 24 de março, comemora-se o 

Dia Mundial de Combate à Tuberculose e solicitando um espaço para discorrer, em Tribuna 

Livre, no dia 23 de março, sobre a referida temática a fim de sensibilizar a sociedade. 

Ofício SEADM nº 012/2023, datado do dia 27 de fevereiro do ano em curso e assinado pelo 

Sr. José Marcondes de Carvalho, Secretário Municipal de Administração, encaminhando a 

relação patrimonial do ano de 2022 da Prefeitura Municipal de Feira de Santana e 

Autarquias Municipais, bem como da Fundação Hospitalar de Feira de Santana – FHFS. 

Ofício s/nº, datado do dia 20 de fevereiro do ano em curso e assinado pela Sra. Layane 

Cedraz Oliveira, Embaixadora da Endomarcha (Endometriose Marcha) em Feira de 

Santana, solicitando fazer uso da palavra, em Tribuna Livre, para explanar sobre a 

endometriose, a corrida e a caminhada para mulheres – TPM Análise, que será realizada no 

dia 12 de março pela RGmais. OF. Executivo nº 012/2023, datado do dia 23 de fevereiro do 

ano em curso e assinado pelo Sr. Denilton Pereira de Brito, Diretor-Presidente da Diretoria 

Executiva da Fundação Municipal de Tecnologia da Informação, Telecomunicação e 

Cultura Egberto Tavares Costa – FUNTITEC, encaminhando a documentação relativa à 

Prestação de Contas da referida fundação, referente ao mês de janeiro do ano em curso>. 

Antes da leitura das Atas das Sessões anteriores, a Presidente desta Casa, vereadora 

Eremita Mota de Araújo, solicitou que fossem registrados, na presente Ata, os nomes dos 

vereadores que se encontravam presentes no Plenário para dar início aos trabalhos 

legislativos, sendo eles: José da Costa Correia Filho, Edvaldo Lima dos Santos, Eremita 

Mota de Araújo, Fernando Dantas Torres, José Carneiro Rocha, Jurandy da Cruz Carvalho, 

Luciane Aparecida Silva Brito Vieira, Petrônio Oliveira Lima, Valdemir da Silva Santos e 

José Marques de Messias. Em seguida, solicitou que os demais edis adentrassem ao 

Plenário. Após a leitura das matérias constantes para o Expediente do dia, em Pela Ordem, 

o edil Fernando Dantas Torres (PSD) destacou que, antes do início da presente Sessão, 

houve um tumulto nesta Casa, o qual contou com a presença de policiais militares e 

servidores efetivos, sendo que a Sra. Elis Miranda, servidora, precisou se deslocar ao prédio 

anexo para tomar um calmante. Por conta disto, solicitou a suspensão da presente Sessão 

para que todos os vereadores, sobretudo os membros da Mesa Diretiva, participassem de 

uma reunião a fim de discutir acerca dos fatos que ocorreram. Em seguida, a Presidente 

desta Casa, parlamentar Eremita Mota de Araújo, questionou se o edil Fernando Dantas 

Torres (PSD) averiguou os fatos e não acatou ao pedido, de modo que deu continuidade à 

presente Sessão. Em Pela Ordem, o vereador José Carneiro Rocha (MDB) afirmou que a 
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Associação dos Servidores Efetivos da Câmara Municipal de Feira de Santana – 

ASECAMUFS protocolou um Ofício para solicitar que o Presidente desta fizesse uso da 

palavra, em Tribuna Livre, entretanto, o documento desapareceu. Por fim, solicitou que a 

Presidente desta Casa autorizasse o Presidente da citada associação, Sr. José Joaquim de 

Oliveira Neto, a fazer um pronunciamento à tribuna. Em Pela Ordem, o vereador Fernando 

Dantas Torres (PSD) solicitou que os membros da Mesa Diretiva fizessem uma reunião 

para discutir sobre a situação desta Casa. Oportunamente, a Presidente desta Casa, 

vereadora Eremita Mota de Araújo, afirmou que havia uma reunião marcada com os 

membros da Mesa Diretiva para a próxima sexta-feira. Frisou que, contudo, seria bom 

antecipá-la para amanhã. Por fim, registrou que, na oportunidade, diversos fatos serão 

esclarecidos. No Horário das Lideranças Partidárias, o edil José Carneiro Rocha 

(MDB) solidarizou-se com os servidores efetivos desta Casa ao lamentar a maneira pela 

qual estes estavam sendo tratados pela Presidente, parlamentar Eremita Mota de Araújo. 

Externou que este Parlamento possuía dois Presidentes; um de fato, Sr. Yuri Guimarães, e 

outro de direito, a atual Presidente deste Legislativo. Comentou que o Sr. Wellington 

Osório Modesto e Silva, advogado e Coordenador da Comissão de Transmissão de 

Governo estabelecida através do Decreto nº 001/2023, publicado no Diário Oficial 

Eletrônico no dia dois de janeiro do ano em curso, não era oriundo desta cidade, entretanto, 

encontrava-se nesta Casa para coagir os servidores efetivos. Registrou que, nesta data, 

presenciou uma servidora efetiva chorando pela maneira como foi tratada e frisou que o 

citado advogado ganhava cerca de duzentos e vinte e cinco mil reais para prestar serviços a 

esta Casa. Salientou que este não tinha o direito de coagir servidores e afirmou que, se este 

agiu com o respaldo do Diretor Geral, Sr. Rômulo Alencar, ou da Presidente desta Casa, 

não podia deixar de declarar seu repúdio ao referido advogado e também à gestão. 

Ressaltou que este Parlamento era democrático e lembrou que, durante a gestão do ex-

Presidente deste Legislativo, edil Fernando Dantas Torres, muitos parlamentares não 

concordaram com a atuação deste, no entanto, à época, a Presidente desta Casa, vereadora 

Eremita Mota de Araújo, o apoiava. Declarou que os servidores efetivos desta Casa 

protocolaram, no dia anterior, uma solicitação de Tribuna Livre, entretanto, o documento 

desapareceu e não cederam tempo de pronunciamento ao Presidente da Associação dos 

Servidores Efetivos da Câmara Municipal de Feira de Santana – ASECAMUFS, servidor 

José Joaquim de Oliveira Neto. Destacou que este Parlamento vivenciava uma ditadura e 

registrou que, no início da presente Sessão, o vereador Fernando Dantas Torres (PSD) 

solicitou que esta fosse suspensa a fim de que os parlamentares fizessem uma reunião para 

discutir sobre os problemas que ocorriam nesta Casa, entretanto, o pedido foi negado. 
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Teceu comentários críticos à Presidente desta Casa ao afirmar que, enquanto Líder do 

Governo, tinha o direito de solicitar a suspensão das sessões por alguns minutos, conforme 

estabelecido no Regimento Interno. Relatou que a Presidente desta Casa era ditadora e não 

cumpria o que estava estabelecido no referido documento. Por fim, afirmou que admirava a 

Presidente como mulher, mas não como gestora, e externou que esta deveria repensar suas 

ações. Logo após, o parlamentar José da Costa Correia Filho (PATRI) referiu-se aos 

servidores efetivos que se encontravam na galeria desta Casa ao relatar que estes não 

deveriam aceitar o que estava sendo feito pela Presidente Eremita Mota de Araújo e 

mencionou que, nos últimos dias, os referidos profissionais sofreram diversas perseguições. 

Destacou que a Presidente deste Parlamento, assim como seu filho, Sr. Yuri Guimarães, e o 

advogado Wellington Osório Modesto e Silva tinham atitudes ditatoriais e salientou que 

este foi sortudo por não ter se deparado consigo no início desta manhã. Registrou que, às 

vésperas do carnaval, o Sr. Yuri Guimarães tentou forçar servidores efetivos da Gerência 

Financeira desta Casa a realizar o pagamento, de um valor superior ao contratado, da 

assessoria jurídica prestada pelo citado advogado. Disse que se sentia enraivecido porque 

vereadores da bancada oposicionista, sobretudo o edil Jhonatas Lima Monteiro (PSOL), 

apoiavam o Sr. Yuri Guimarães e não defendiam os direitos trabalhistas de seus próprios 

assessores. Denunciou que alguns de seus pares recebiam Adicional por Jornada Excedente 

– AJE e, além disto, cobravam de seus assessores a devolução de parte dos salários destes, 

o que, para si, era vergonhoso. Ao mudar de assunto, solicitou que os baianos não 

comprassem vinhos oriundos do Rio Grande do Sul ao referir-se às vinícolas gaúchas 

denunciadas por manter trabalhadores, alguns destes cidadãos feirenses, em situação 

análoga à escravidão. Disse que elaborou uma nota de repúdio na qual mencionava pessoas 

de seu partido, o Patriota, e frisou que não tinha por objetivo agradar pessoas de qualquer 

religião e/ou ideologia, mas manter-se firme ao que acreditava ser correto. Ao finalizar, 

expôs que as coisas nesta Casa melhorariam quando a Presidente Eremita Mota de Araújo 

assumisse, de fato, seu mandato. Em seguida, o vereador Josse Paulo Pereira Barbosa 

(PSC) destacou que, neste dia, esta Casa estava de luto por conta das ações da Presidente 

desta Casa, parlamentar Eremita Mota de Araújo, e seu filho, Sr. Yuri Guimarães. 

Registrou que a maneira pela qual a gestora mencionada conduzia esta Casa lhe 

envergonhava e frisou que esta contratou uma “quadrilha’ para atuar nesta Casa e coagir os 

servidores efetivos. Externou que a polícia militar deveria ser solicitada apenas para coibir 

as ações de bandidos, não de servidores efetivos. Destacou que a Presidente deste 

Legislativo deveria ser investigada pela maneira como os servidores efetivos estavam sendo 

tratados e ressaltou que os vereadores deveriam se atentar ao que ocorria neste Parlamento 
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com os servidores efetivos. Declarou que estes estavam sendo humilhados pela Presidente 

desta Casa, que, apesar de ser mulher, solicitava que a polícia militar colocasse, de forma 

arbitrária, alguns servidores para fora das dependências do prédio principal. Teceu 

comentários críticos à Presidente desta Casa ao externar que esta agia de modo tirano e 

conclamou os vereadores da bancada de oposição, edis Sílvio de Oliveira Dias (PT), 

Ivamberg dos Santos Lima (PT) e Jhonatas Lima Monteiro (PSOL), ao dizer que não 

acreditava que estes, por conta da ideologia política, apoiariam a administração deste 

Legislativo. Salientou que a Presidente desta Casa perseguia os servidores efetivos e frisou 

que esta não dialogava com os demais membros da Mesa Diretiva. Indagou, ainda, o que a 

Presidente desta Casa e sua equipe pretendiam esconder dos servidores efetivos e afirmou 

que o Sr. Wellington Osório Modesto e Silva, advogado e Coordenador da Comissão de 

Transmissão de Governo, estava nesta Casa para coagir servidores efetivos. Disse, ainda, 

que a Presidente desta Casa deveria renunciar e declarou que o Sr. Yuri Guimarães tentava 

“desgastar” a imagem da mãe para tentar se tornar vereador na próxima legislatura. Ao 

finalizar seu pronunciamento, reiterou que a Presidente desta Casa deveria renunciar ao 

cargo e frisou que esta era “arbitrária” e “perversa”. Na sequência, o vereador Fernando 

Dantas Torres (PSD) solidarizou-se com os servidores efetivos e desculpou-se com estes 

ao dizer que, no ano anterior, fez questão de que a vereadora Eremita Mota de Araújo se 

tornasse a primeira Presidente desta Casa. Frisou que, entretanto, à época, não sabia que a 

referida gestora era “perversa” e externou que, ao chegar nesta Casa nesta manhã, ficou 

perplexo por saber que uma servidora efetiva foi humilhada pelo Sr. Wellington Osório 

Modesto e Silva, advogado e Coordenador da Comissão de Transmissão de Governo. 

Referiu-se à Presidente desta Casa ao dizer que, anteriormente, foi Deputado Federal e que 

acreditava que o poder deveria ser utilizado para fazer o bem a todos. Mencionou trechos 

bíblicos e destacou que todas as autoridades eram escolhidas por Deus ao relatar que, se a 

Presidente desta Casa achava que suas ações, enquanto gestor, foram erradas, esta deveria 

dialogar com os servidores efetivos. Comentou que, ao conversar com sua esposa, expôs a 

sua vontade deixar a vereança antes do tempo porque não estava se sentindo bem com as 

situações que ocorriam neste Legislativo. Comentou que, no dia anterior, dialogou com um 

amigo e externou seu desejo de retornar ao passado porque, atualmente, esta Casa estava 

conturbada, algo que jamais vivenciou. Destacou que, por conta de questões 

internas/administrativas desta Casa, os vereadores não podiam discorrer acerca dos 

problemas municipais. Teceu comentários críticos à Presidente desta Casa ao registrar que 

esta desligou os microfones da tribuna. Desculpou-se, novamente, com os servidores 

efetivos desta Casa e afirmou que quatorze vereadores poderiam afastar a Presidente de seu 
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cargo. Ao concluir seu pronunciamento, comentou que, se a Presidente não agendasse uma 

reunião com os demais membros da Mesa Diretiva, estes poderiam fazê-lo a fim de pensar 

em uma forma de resolver os problemas deste Legislativo. Oportunamente, a Presidente 

desta Casa, vereadora Eremita Mota de Araújo, registrou que o tempo do orador à tribuna 

tinha encerrado. Posteriormente, o parlamentar Petrônio Oliveira Lima (REP) 

solidarizou-se com os servidores desta Casa ao evidenciar que, nesta manhã, surpreendeu-

se ao ver a servidora Elis Mara Miranda de Souza desorientada devido aos maus-tratos 

sofridos nas dependências deste órgão público. Destacou que pretendia tratar sobre a 

situação de trabalho análogo à escravidão, tema tratado por diversas reportagens, porém, 

devido ao ocorrido nesta Casa antes do início da presente Sessão, não podia deixar de 

comentar sobre o fato. Declarou que, de certa forma, o que ocorria com os servidores deste 

Parlamento não se distanciava do tema escravidão, porque estes, efetivos e comissionados, 

bem como alguns parlamentares, enfrentavam inúmeras situações nesta Casa. Afirmou que 

seus pares precisavam se posicionar para haver respeito neste Legislativo e frisou que os 

munícipes comumente teciam críticas acerca desta Câmara. Após isso, referiu-se aos 

servidores presentes na galeria desta Casa ao afirmar que estes podiam contar com seu 

apoio, bem como com o de outros vereadores. Registrou que, quando uma pessoa assumia 

responsabilidades por meio de um cargo, deveria tratar os outros do mesmo modo como 

gostaria de ser tratada. Comentou que era possível conhecer alguém ao conceder poder e 

riqueza e salientou que a humildade era uma das qualidades mais importantes. Em seguida, 

referiu-se ao discurso proferido pelo edil Fernando Dantas Torrs (PSD) ao dizer que este 

era um dos culpados pelo que ocorria, atualmente, nesta Casa. Salientou que, diariamente, 

era possível notar a retirada de direitos adquiridos de todos os servidores desta Casa, bem 

como enfatizou que gostaria de discutir assuntos relevantes para toda a população de Feira 

de Santana, como, por exemplo, melhorias para este município, contudo, por conta da 

situação, não podia deixar de comentar o que ocorria com servidores efetivos e 

comissionados, os quais seguiam sem receber o vale-alimentação, que, para si, se 

configurava em um direito. Por fim, destacou que o Partido Republicanos prezava pela 

política verdadeiramente humanizada e ressaltou que os políticos deveriam se “aproximar” 

da população para entender o que esta enfrentava diariamente. Em Pela Ordem, o edil 

Josse Paulo Pereira Barbosa (PSC) registrou que precisaria se ausentar da presente Sessão 

para realizar um procedimento médico, entretanto, retornaria antes do término desta. Logo 

após, o vereador Josse Paulo Pereira Barbosa (PSC), em tempo cedido pelo parlamentar 

Edvaldo Lima dos Santos (MDB), referiu-se ao Corregedor desta Casa, edil Flávio Arruda 

Morais (PSB) ao parabenizá-lo pelo trabalho prestado e por sua atuação. Comentou que, 
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oportunamente, solicitará ao Setor de Redação e Atas desta Casa a cópia da Ata de uma 

Sessão Ordinária em que o vereador José da Costa Correia Filho (PATRI) fez acusações 

graves à Presidente desta Casa, vereadora Eremita Mota de Araújo, e ao seu filho, Sr. Yuri 

Guimarães. Neste momento, o orador à tribuna tentou executar o áudio em que o referido 

parlamentar fez as acusações, no entanto, a Presidente deste Parlamento o interrompeu para 

informar que, de acordo com o Regimento Interno, não era permitido veicular vídeos e/ou 

áudios à tribuna. Ao prosseguir com seu discurso, o edil Josse Paulo Pereira Barbosa (PSC) 

destacou que, deste modo, apresentaria a gravação que possuía, bem como a cópia da Ata 

mencionada, à Corregedoria deste Parlamento a fim de que fosse instaurada uma 

investigação contra a Presidente Eremita Mota de Araújo, para que esta explicasse o motivo 

pelo qual havia “dois gestores” nesta Casa. Em aparte, o vereador Flávio Arruda Morais 

(PSB) informou que a Corregedoria estava disponível para receber qualquer tipo de 

denúncia e que tinha por objetivo investigar, averiguar e averiguar os fatos. Ao retomar seu 

pronunciamento, o orador à tribuna congratulou o edil José da Costa Correia Filho (PATRI) 

pela denúncia apresentada, bem como reiterou que era necessário investigar as ações da 

gestão deste Parlamento. Em aparte, o edil José da Costa Correia Filho (PATRI) destacou 

que tentaram lhe “comprar” três vezes, entretanto, recusou todas as propostas e registrou 

que, caso os servidores efetivos fossem convidados a testemunhar, não deveriam hesitar. 

Aconselhou o Presidente da ASECAMUFS, Sr. José Joaquim de Oliveira Neto, a 

acompanhar a servidora Elias Mara Miranda de Souza à Delegacia de Polícia a fim de que 

esta prestasse queixa contra o advogado Wellington Osório Modesto e Silva e a gestão 

desta Casa. Ao concluir seu pronunciamento, o orador à tribuna reiterou que apresentaria a 

denúncia mencionada à Corregedoria desta Casa e frisou que esperava contar com o apoio 

dos vereadores da bancada de oposição e dos servidores. Na sequência, às nove horas e 

quarenta e um minutos, a Presidente desta Casa, parlamentar Eremita Mota de Araújo, teve 

a intenção de encerrar a presente Sessão, entretanto, reconsiderou a ideia e apenas a 

suspendeu por alguns minutos. Sendo assim, às nove horas e quarenta e nove minutos, a 

Sessão foi reaberta e concedeu-se a palavra ao edil Flávio Arruda Morais (PSB), o qual 

disse que, nos últimos dias, o clima estava conturbado neste Parlamento e solidarizou-se 

com os servidores efetivos e comissionados ao frisar que, enquanto Corregedor desta Casa, 

estava à disposição para receber qualquer representação porque era necessário direcionar os 

trabalhos. Disse que, por estar no referido cargo, era responsável por averiguar e entender o 

que estava ocorrendo neste Legislativo e solicitou que a Presidente desta Casa e os demais 

parlamentares prezassem pela harmonia, bem como pelo bem-estar social e pelos interesses 

da população. Salientou que os munícipes enfrentavam diversos problemas e que os 
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cidadãos dependiam dos vereadores para que as soluções fossem apresentadas, de modo 

que questões internas deveriam ser resolvidas fora do Plenário. Registrou que, até o 

presente momento, a Corregedoria tem trabalhado muito e referiu-se aos pronunciamentos 

proferidos pelos edis José da Costa Correia Filho (PATRI) e Josse Paulo Pereira Barbosa 

(PSC). Em aparte, o parlamentar José da Costa Correia Filho (PATRI) registrou que, em 

uma oportunidade, o Sr. Yuri Guimarães fez uma proposta “indecente” a alguns vereadores, 

momento no qual uma pessoa tirou fotos. Disse que apresentaria os fatos em juízo e 

desculpou-se com os presentes ao declarar que, durante a revogação dos Projetos de Lei nºs 

104, 105 e 110/2022, destinou voto favorável. Salientou, ainda, que os vereadores da 

bancada de oposição ouviam o Sr. Yuri Guimarães, bem como ressaltou que o edil Jhonatas 

Lima Monteiro (PSOL) era aconselhado pelo referido senhor. Por fim, salientou que os 

servidores desta Casa não deveriam aceitar ordens de pessoas que não eram nomeadas. Ao 

finalizar seu pronunciamento, o orador à tribuna expressou o seu desejo de que a paz 

voltasse a reinar nesta Casa. Oportunamente, a Presidente desta Casa, vereadora Eremita 

Mota de Araújo, registrou que os vereadores estavam há mais de uma hora nesta Casa e, 

infelizmente, não apresentaram ideias e discussões relevantes. Em Pela Ordem, o edil 

Fernando Dantas Torres (PSD) afirmou que foi lamentável presenciar servidores efetivos 

apavorados nesta manhã devido às ações da Presidente desta Casa. Na sequência, o 

parlamentar Jhonatas Lima Monteiro (PSOL e Liderança do Governo) solidarizou-se 

com os servidores efetivos e comissionados desta Casa ao frisar que a situação que ocorreu 

no início da manhã nesta Câmara era inadmissível e solicitou a instauração de uma 

apuração acerca de assédio moral. Registrou que o clima neste Parlamento era ruim externa 

e internamente ao destacar que os vereadores se debruçavam sobre os diversos problemas 

enfrentados pelos cidadãos feirenses. Salientou que compreendia o fato de alguns de seus 

pares desejarem discutir apenas sobre questões internas, entretanto, externou que não era 

possível se restringir a isto, bem como declarou que não era possível fingir que nada ocorria 

no âmbito interno. Expôs que servidores de diversos setores lhe relataram que não 

conseguiam trabalhar e viver em paz e registrou esperar que a Presidente desta Casa, 

demais membros da Mesa Diretiva e todos os parlamentares atuassem a fim de resolver os 

problemas enfrentados pelos servidores, sobretudo no que concernia ao vale-alimentação. 

Enunciou que este jamais poderia ser alvo de negociações políticas, pois era um direito 

fundamental dos trabalhadores. Solicitou que os vereadores José da Costa Correia Filho 

(PATRI) e Josse Paulo Pereira Barbosa (PSC) não discorrerem sobre a bancada 

oposicionista ao salientar que, anteriormente, defendeu em uma reunião interna a rejeição 

da proposição que tinha por objetivo tirar os direitos dos servidores. Referiu-se ao 
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parlamentar José da Costa Correia Filho (PATRI) ao externar que este deveria estar sempre 

pronto a ouvir o contraditório e lembrou que o referido edil destinou voto favorável à 

matéria que tinha por objetivo retirar os direitos dos servidores. Relatou que dialogava com 

a Presidente desta Casa a fim de que os problemas internos fossem resolvidos. Em aparte, o 

edil Fernando Dantas Torres (PSD) disse que não esteve presente na Sessão em que a 

referida matéria foi apreciada porque sabia que esta seria aprovada por maioria. Registrou 

que os vereadores José da Costa Correia Filho (PATRI) e Flávio Arruda Morais (PSB) 

destinaram voto favorável à revogação da lei que concedia reajuste salarial aos servidores 

porque foram enganados, pois a Presidente deste Parlamento, vereadora Eremita Mota de 

Araújo, prometeu que, em seguida, apresentaria um novo projeto de reajuste, o que não 

ocorreu. Por fim, registrou que o primeiro projeto apresentado possuía o devido arcabouço 

técnico e parecer jurídico, além de dotação orçamentária. Ao finalizar o seu discurso, o 

vereador Jhonatas Lima Monteiro (PSOL) disse que sempre votava com convicção porque 

fazia questão de fundamentar suas falas e atitudes. Posteriormente, o edil Ivamberg dos 

Santos Lima (PT) salientou que faltava respeito e diálogo nesta Casa e externou que seus 

pares não se comunicavam e, muitas vezes, partiam para a agressão, bem como agiam de 

modo desrespeitoso. Expôs que, muitas vezes, algumas pessoas pensavam de modo egoísta 

em detrimento dos direitos coletivos e frisou que a Corregedoria desta Casa tinha o dever 

de apurar os fatos ocorridos. Relatou que, comumente, alguns de seus pares mudavam de 

opinião por interesses pessoais e financeiros e ressaltou que a bancada oposicionista deste 

Parlamento não agia deste modo. Solicitou que seus pares não tentassem transferir seu 

modus operandi para si porque faia questão de lutar sempre pelos interesses coletivos e 

declarou que alguns vereadores deveriam refletir acerca de seus próprios atos. Por fim, 

comentou que todos os vereadores deveriam analisar se realmente tinham a capacidade de 

assumir uma vaga nesta Casa. Neste momento, a Presidente desta Casa, vereadora Eremita 

Mota de Araújo, submeteu as Atas das Sessões anteriores à apreciação plenária e estas 

foram aprovadas por unanimidade dos edis presentes. Logo após, o parlamentar Pedro 

Cícero Marcenio Silva (CDN) pediu a Deus que a paz reine nesta Casa ao salientar que os 

vereadores foram eleitos para elaborar leis e fiscalizar as ações do Poder Executivo. 

Comentou que os mandatos não eram eternos e salientou que era inadmissível as pessoas se 

envaidecerem de seus cargos ou condições porque, em menos de dois anos, durante as 

próximas eleições, o povo decidirá quem exercerá mandato na próxima legislatura. 

Salientou que as pessoas eram vulneráveis apesar das riquezas e enunciou que fez esta 

reflexão porque tem percebido que, nos últimos anos, as pessoas perderam o amor e o 

respeito ao próximo. Registrou que, nos últimos dias, alguns sites veicularam a notícia de 
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que havia um possível acordo entre si e o Deputado Federal José Neto para as eleições do 

ano de dois mil e vinte e quatro e explicou que estas informações eram inverídicas porque 

seguia com seu grupo político. Ao finalizar seu pronunciamento, declarou que, nas 

próximas eleições, apoiaria o ex-Prefeito José Ronaldo de Carvalho e comentou que, apesar 

de o referido deputado ser um grande amigo no âmbito político, construiu sua carreira 

política com a permissão de Deus e com o apoio de seu partido e das pessoas que 

acreditaram na sua eleição. Oportunamente, a Presidente desta Casa, vereadora Eremita 

Mota de Araújo, declarou que o edil Sílvio de Oliveira Dias (PT) não estava presente 

porque, nesta manhã, representava esta Casa Legislativa em um evento. Logo após, o 

vereador Luiz Augusto de Jesus (UB) lamentou o fato de não poder se pronunciar à 

tribuna acerca dos temas previamente escolhidos para compor seu discurso, os quais, para 

si, eram mais relevantes para esta cidade. Salientou que, entretanto, não podia deixar de 

comentar sobre um dos fatos que tanto contribuía com o desgaste da imagem desta Casa da 

Cidadania para a opinião pública. Afirmou que esta Câmara tinha deixado de ser referência 

e ressaltou que, anteriormente, jamais houve embates entre gestores e servidores. Lamentou 

o fato de servidores terem a necessidade de solicitar o uso da palavra em Tribuna Livre para 

discorrer sobre a retirada de direitos. Declarou que não podia se calar diante da situação, 

sobretudo porque esta Casa receberá, neste ano, uma receita de mais de três milhões de 

reais por mês, o que, em seu entendimento, demonstrava a existência de recursos para 

manter o pagamento de todos os direitos trabalhistas dos servidores efetivos e 

comissionados. Enunciou que esta Casa sofria por conta dos constantes desgastes e das 

denúncias de perseguição a vereadores, assessores e servidores. Reconheceu que destinou 

voto favorável à revogação das leis aprovadas durante a gestão anterior, as quais garantiam 

reajuste salarial aos servidores, mas alagou que não fora devidamente orientado sobre a 

constitucionalidade das proposições. Além disso, foi informado de que a Presidente desta 

Casa, vereadora Eremita Mota de Araújo, criaria novos projetos de lei a fim de assegurar a 

melhoria salarial e a manutenção de benefícios aos servidores. Por fim, registrou que, 

quando a Presidente desta Casa candidatou-se para liderar a Mesa Diretiva do biênio 

2023/2024, pediu apenas que esta tratasse a todos de modo igualitário. Em Pela Ordem, o 

edil Jurandy da Cruz Carvalho (PL) solicitou a suspensão do Grande Expediente, o que, 

após deliberação plenária, foi aprovado por unanimidade dos edis presentes. Em Pela 

Ordem, o edil Pedro Cícero Marcio Silva (CDN) solicitou a realização de chamada 

nominal, na qual constatou-se as ausências dos edis Josse Paulo Pereira Barbosa (PSC) e 

Sílvio de Oliveira Dias (PT). Durante a Ordem do Dia, foram apreciadas as seguintes 

proposições: <Em primeira discussão, o Projeto de Lei Ordinária nº 80/2021, de autoria 
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do edil Pedro Cícero Marcenio Silva, o qual teve Parecer contrário exarado pela Comissão 

de Constituição, Justiça e Redação – CCJR. Vale registrar que a proposição foi retirada de 

pauta a pedido do autor. Em primeira discussão, o Projeto de Lei Ordinária nº 

113/2021, de autoria do edil Valdemir da Silva Santos, o qual teve Parecer contrário 

exarado pela CCJR, foi adiado de pauta devido à ausência do autor no Plenário. Em 

primeira discussão, o Projeto de Lei Ordinária nº 114/2021, de iniciativa do vereador 

Petrônio Oliveira Lima, o qual teve Parecer contrário exarado pela CCJR, em votação, 

rejeitado por maioria dos edis presentes. Vale registrar que, ainda em votação ao parecer, 

franqueou-se a palavra sos edis José Carneiro Rocha, Marcos Antônio dos Santos Lima e 

Petrônio Oliveira Lima. Em discussão ao projeto mencionado, franqueou-se a palavra aos 

edis Fernando Dantas Torres, Marcos Antônio dos Santos Lima, José da Costa Correia 

Filho, Luiz Augusto de Jesus e Ivamberg dos Santos Lima. Durante o pronunciamento do 

último orador, o primeiro Vice-Presidente desta Casa, vereador Fernando Dantas Torres, 

assumiu o comando da Mesa Diretiva e, em seguida, o transferiu à Presidente Eremita Mota 

de Araújo. Em Pela Ordem, o edil Fernando Dantas Torres solicitou que o Projeto de Lei 

Ordinária nº 114/2021 fosse retirado de pauta para futuras discussões, o que foi acatado 

pelo autor do projeto. Desta forma, o Projeto de Lei Ordinária nº 114/2021, de autoria do 

edil Petrônio Oliveira Lima, foi adiado de pauta por cinco sessões a pedido do autor. Em 

primeira discussão, o Projeto de Lei Ordinária nº 139/2021, de autoria do vereador 

Edvaldo Lima dos Santos, o qual teve Parecer favorável exarado pela CCJR e Parecer 

contrário exarado pela Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização – CFOF. Vale 

registrar que a referida proposição foi adiada de pauta por duas sessões a pedido do 

vereador José Carneiro Rocha e com aprovação unânime dos edis presentes. Em Pela 

Ordem, o edil José Carneiro Rocha solicitou votação em bloco de todos os Projetos de 

Decreto Legislativo previstos para a Ordem do Dia da presente Sessão, pleito que, ao ser 

submetido à apreciação plenária, foi aprovado por unanimidade dos edis presentes. Desta 

forma, em discussão única, os Projetos de Decreto Legislativo nºs 44/2022, de autoria do 

vereador Jurandy da Cruz Carvalho; 46,47,49 e 51/2022, de iniciativa da vereadora Eremita 

Mota de Araújo; 48/2022, de autoria do edil José Carneiro Rocha, e 54/2022, de iniciativa 

do vereador Marcos Antônio dos Santos Lima, todos com Parecer exarado por Comissão 

Especial. Em votação, os pareces e matérias foram aprovados por unanimidade dos edis 

presentes. Em declaração de voto, fizeram uso da palavra os edis José Carneiro Rocha, 

Jurandy da Cruz Carvalho e Marcos Antônio dos Santos Lima. Em Pela Ordem, o edil 

Fernando Dantas Torres solicitou que fosse prestado um minuto de silêncio, em 

homenagem póstuma, ao Sr. Roque Aras, ex-Deputado Federal. Em Pela Ordem, o edil 



 

 

 

 

 
 

Feira de Santana 

CÂMARA  MUNICIPAL 
  Casa da Cidadania 

  

175 

 

RD 202328 

José Carneiro Rocha solicitou que também fosse prestado um minuto de silêncio, em 

homenagem póstuma, ao Sr. Jorge Magalhães. Em Pela Ordem, o edil Fernando Dantas 

Torres afirmou que coletou assinaturas para realizar uma homenagem aos cem anos do 

falecimento do jurista Ruy Barbosa e declarou que, no mesmo dia, poderia ocorrer uma 

homenagem ao Sr. Roque Aras. Dando continuidade, em votação única, o Requerimento 

nº 39/2023, de iniciativa da Mesa Diretiva, foi aprovado por unanimidade dos edis 

presentes. Na sequência, a Presidente desta Casa, vereadora Eremita Mota de Araújo, 

solicitou que o edil Edvaldo Lima dos Santos, terceiro Secretário, procedesse à leitura dos 

Decretos Legislativos nºs 01 e 02/2023, respectivamente, de iniciativa dos edis Sílvio de 

Oliveira Dias e Ivamberg dos Santos Lima, os quais, na devida ordem: “Dispõe sobre a 

concessão da Medalha Olhos d’Água ao Sr. José João Monteiro Sobrinho (Frei Monteiro), 

e dá outras providências” e “Dispõe sobre a concessão do Título de Cidadã Feirense à Sra. 

Nacelice Barbosa Freitas, e dá outras providências” e, em seguida, realizou a promulgação 

das referidas proposições. Logo após, a Presidente solicitou que fosse prestado um minuto 

de silêncio, em Homenagem Póstuma, aos senhores Jorge Magalhães e Roque Aras>. 

Nada mais havendo por tratar, a Presidente desta Casa, vereadora Eremita Mota de Araújo, 

declarou encerrada a presente Sessão, às onze horas e sete minutos, sendo convocada outra 

para amanhã, dia dois de março do ano em curso, à hora regimental, com a seguinte pauta: 

<matérias aptas à apreciação>. Para constar, eu, Dayana Jones Nascimento de Jesus Fontes, 

Redatora de Debates desta Casa, lavrei a presente Ata, que segue à apreciação plenária, na 

forma regimental.       

 


